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Pane starosto, při hledání témat pro 
dnešní rozhovor jsem se vrátila o rok zpět, 
kdy jsme spolu hovořili o právě vznikajícím 
projektu Archeoparku. 

Co je nového?

Během roku se stalo několik věcí. Jednou 
z těch nejdůležitějších je to, že aktuálně pro-
běhlo hodnocení žádostí dotací. Náš projekt 
Archeopark Cezavy měl jedno z nejlepších 
ohodnocení,  extrémně dobrou podporu měl 
i z rakouské strany, monitorovací výbor ale 
nakonec rozhodl, že ho nepodpoří. 

Ing. Jan Vitula: 
Vazby mezi lidmi jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich životů

Jaké je zdůvodnění?
Blíží se konec plánovacího období a to zna-

mená, že všechny projekty musí být ukončené 
zhruba do poloviny roku 2022, tedy za rok a 
půl. Archeopark je rozsáhlý projekt za téměř 
100 mil. korun a rizika plynoucí z nedostatku 
času na proinvestování hrála nakonec  hlavní 
roli v rozhodování komise.

Důvodem pochybností o dodržení termí-
nu bylo hlavně to, že se nalézáme v prosto-
ru výskytu archeologických nálezů, z čehož 
vyplývá nutný výzkum. Ten by celou akci 
mohl posunout.

My předkladatelé (Archeopark Cezavy, 
z. s.)  jsme ale přesvědčení, že víme, kde přes-
ně lze výskyt nalezišť předpokládat. V oblas-
ti plánovaného skanzenu se v minulosti už  

Milena Moudrá
redaktorka

kopalo, a nálezy, pokud tam nějaké byly, už 
jsou ze země vyjmuty. 

Přesto obavy, že by republika musela nepro-
financované peníze vracet, byly rozhodujícím 
momentem v zamítnutí žádosti o dotaci. 
Doporučení bude pravděpodobně posunuto 
do příštího plánovacího období.

 Archeopark byl jedním z častých témat  
Vašich setkání s občany. Teď, když není 
možné se scházet, zastavují Vás lidé na uli-
ci?  Na co se ptají?

Občas ano... Ale řekl bych, že celkově ve 
všem se společnost tak nějak zvláštně při-
brzdila. Takže i ty dotazy se teď týkají spíš 

Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám
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běžných provozních záležitostí, včetně plá-
nované výstavby nákupního centra. I tady se 
odráží  zpomalení, o kterém  hovořím. Ter-
míny se posunují, aktuálně stále řešíme vyně-
tí pozemku ze zemědělského půdního fondu. 
Já ale doufám, že do jara se zase věci dají do 
pohybu. 

 Máme za sebou „podivný“ rok. Co vidí-
te, když se ohlédnete? 

Průběh letošního roku nám především 
poskytl spoustu času k zamyšlení... Doposud 
nám takové pozastavení  nabízel   vlastně jen 
čas Vánoc. Náš běžný rok vypadal tak, že po 
vysokém celoročním pracovním tempu jsme 
ještě těsně před Vánocemi ve shonu a nervo-
zitě nakupovali dárky, pak najednou 24. pro-
since se všechno pozastavilo a člověk  teprve 
mohl vydechnout a obrátit se do sebe.

Letos jsme času k usebrání dostali hodně.  
Pro mě osobně  to  znamená úplně nový způ-
sob prožívání života. Už od vysoké školy jsem 
totiž zvyklý, a mám to rád, každý den praco-
vat v kuse až dvanáct hodin. A najednou mě 
něco zvenku donutilo zastavit  a více přemýš-
let i o jiných věcech, než je práce.

Díky tomu si uvědomuji, že z toho negativ-
ního, co se na nás v průběhu letošního roku 
nahrnulo, může vzejít pozitivní výsledek.

Mám pocit, že si lidé víc uvědomují, jak 
moc důležité jsou kontakty s druhými lidmi 
a jakou hodnotu tyto vazby mají. Potkávat se, 
vyměňovat si zážitky a  informace... Já na sobě 
vidím, že sice hodně času věnuji vyměňování 
pracovních informací, ale někde zespod se 
vynořuje poznání, že se s lidmi nepotkávám 
kvůli té výměně, ale protože se s nimi potká-
vám rád a že jsou mi blízcí. 

A pokud si z tohoto roku odneseme právě 
uvědomění, že jednou z nejdůležitějších sou-
částí našich životů jsou vazby mezi lidmi, tak 
to vlastně bude dobrý výsledek.

Rychlými kroky se blížíme k Vánocům. 
Na co vzpomínáte, vrátíte-li se zpět, do 
dětství?

S Vánocemi se mi váže velké množství 
vzpomínek... Jedna rodinná historka, která se 
ale tradovala ještě hodně dlouho, se vztahuje 
ke štědrovečerní večeři, kdy jsme si dopřáli 
tehdy  pro nás skoro kapitalistický výdobytek, 
Pepsi Colu v PET láhvi.  Začali ji vyrábět ve 
Slušovicích. Táta tuto vzácnost koupil, nikdo 
ale s PETkami neměl dosud žádné zkuše-

nosti. Pepsi Cola stála uprostřed stolu a můj 
tatínek, který na ni měl taky chuť, ji vzal do 
rukou a začal šroubovat víčko. Přitom ale 
druhá ruka svírala láhev pevným stiskem, a 
jak začal šroubovat vršek, víčko vylétlo a celý 
hnědý obsah láhve zalil slavnostně vyzdobe-
nou štědrovečerní tabuli – všechno se topilo 
v Pepsi Cole. Maminka řekla pár peprných 
slov, ale nakonec jsme se tomu všichni zasmá-
li. Léta jsme pak tátovi tento příběh pravidel-
ně připomínali. 

Vánočních příhod je  hodně,  každé Vánoce 
mám ale spojené hlavně se zážitky ze setkání 
celé rodiny.  Jsou pro mě časem absolutního  
klidu s momenty  setkání, a to je na Vánocích 
to nejhezčí. 

I o letošních Vánocích se budeme potkávat, 
velmi si to všichni přejeme... Měl bych však 
jednu prosbu. Než půjdete za svými příbuz-
nými, nechte se den, dva předem otestovat 
na vyloučení přítomnosti viru. Ochráníte  
tím svoje babičky a dědečky.  A toto málo, co 
pro ně můžete udělat, vám přinese prožitek 
z Vánoc ještě krásnější.  

>> pokračování ze strany 1

Ing. Martin Dratva
odbor investic a místního hospodářství

Ve městě vzniklo zase několik hezkých míst k procházkám a odpočinku

Zdá se, že hlavní zahradnická sezóna se 
pomalu, ale jistě blíží ke konci, a tak máme 
trošku více času se na chvíli zastavit a zamys-
let se nad tím, co se nám letos podařilo 
v oblasti zeleně v Židlochovicích. 

Pro nás zahradníky začal rok nepříliš opti-
mistickou vyhlídkou na největší sucho za 
posledních 500 let. Naštěstí v půlce května 
začalo pršet a vláhy bylo nakonec tolik, že 
jsme mohli sázet rostliny i uprostřed léta. 
Myslím, že jsme toho dostatečně využili a 
podařilo se nám ve městě a blízkém oko-
lí vytvořit zase několik hezkých míst, která 
budou lákat k procházkám a odpočinku. 

Výčet zrealizovaných akcí je opět velmi pest-
rý, letošní rok byl unikátní tím, že byly popr-
vé založeny i dvě městské střešní zahrady.

Celkově bylo založeno 3.314 m2 trávníků, 
vysazeno 118 stromů, 1 854 keřů, 1 220 trva-
lek a 2 803 kusů cibulovin. Je třeba podo-
tknout, že poslední akce není ještě zcela 
dokončena a není ani zahrnuta v celkovém 
součtu. Jedná se o sadové úpravy ZŠ Tyršova 
– přístavba pavilonu a rekonstrukce jídelny 
včetně střešních zahrad, které budou hotové 
do konce roku 2020.

A teď již ke konkrétním akcím:
Hřiště u ZŠ Tyršova – na jaře se koneč-
ně dočkali děti i dospělí nového dětského 
hřiště s prvky fitness, hřiště bylo vybudo-
váno vedle stávajícího sportovního hřiš-

1.

tě u základní školy. Hlavním stavebním 
materiálem je osvědčené akátové dřevo. 
Mám radost, že se hřiště brzy po vybu-
dování stalo oblíbeným místem trávení 
volného času. Pro docílení odclonění od 
přilehlé rušné komunikace bylo nové i stá-
vající sportovní hřiště osázeno dřevinami. 
Bylo zde vysazeno 17 stromů (babyky, 
javory, třešně, hrušně, jasany), 163 keřů 
a obnoveno 420 m2 trávníku.
Komunitní centrum – nedílnou součástí 
rozsáhlého díla, které projektoval arch. 
Pavel Jura, se staly i zrekonstruované 
plochy zeleně. Byly tak vytvořeny krásné 
moderní veřejné prostory pro setkávání 
lidí pod širým nebem. Kromě okrasných 
výsadeb, pobytového trávníku či vodního 
prvku byl za stodolou dokončen městský 

2.

Komunitní centrum, meruňkový sad za stodolou / foto: M. Dratva
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meruňkový sad s květnatou loukou, ve 
kterém nyní roste minimálně 15 odrůd 
meruněk. Realizaci zeleně provedla 
místní firma Hortiscentrum s. r. o., bylo 
zde vysazeno 18 stromů (jeřáby, dub cer, 
hrušeň, meruňky), 65 keřů, 735 trvalek, 
1 255 cibulovin a založeno 1 108 m2 

trávníků.
Náhradní výsadby na území bývalých 
kalových polí – při realizaci stavby želez-
niční trati do Hrušovan bylo vykáceno 
mnoho stromů. Investor akce (SŽDC) 
provedl na jaře prostřednictvím firmy 
Florstyl s. r. o. náhradní výsadby dřevin 
jako kompenzaci za pokácené stromy. Byly 
osázeny plochy na území bývalých kalo-
vých polí. Stávající biokoridory a biocentra 
byly doplněny zelení takovým způsobem, 
aby bylo dosaženo kvalitnějšího odcloně-
ní nové průmyslové zóny a areálu ČOV. 
Bylo vysazeno 61 stromů (babyky, habry, 
duby, třešně, topoly, lípy) a 750 keřů (hlo-
hy, svídy, lísky, kaliny, šípkové růže, trnky). 
Při výsadbě stromů byly použity poprvé 
v městské zeleni zavlažovací vaky, které 
výrazně usnadní zalévání stromů.
Doplnění hřiště ve vnitrobloku na Sídlišti 
Družba – na základě několika podnětů od 
občanů ze sídliště bylo v letních měsících 
doplněno dětské hřiště uprostřed zeleně ve 
vnitrobloku. Stávající průlezka „Loď“ byla 
doplněna o pískoviště, dvojitou houpačku, 
pružinové houpadlo a dvě lavičky, vše opět 
z akátového dřeva. Po úpravách, které pro-
vedla firma Dřevoslav s. r. o., si hřiště rych-
le oblíbilo mnoho dětí i rodičů.

3.

4.

Zahrada za Robertovou vilou a parčík 
v bývalém cukrovaru – na podzim loň-
ského roku byla v této lokalitě vybudována 
nová komunikace k rodinným domům a 
nový chodník z cukrovaru k Roberto-
vě vile. Zároveň byla zanedbaná zahra-
da vyčištěna od nežádoucího odpadu 
a neperspektivních náletových dřevin. 
Vznikl tak nádherný veřejný prostor, který 
přímo vybízel ke kvalitní úpravě. Realizace 
probíhala postupně od jara do podzimu, 
byly vytvořeny dva vsakovací průlehy na 
dešťovou vodu z okolních budov, založeno 
1 712 m2 parkových i lučních trávníků, 
vysazeno 19 stromů (javory, lípa, třešeň, 
jasan, jírovec), 551 keřů okrasných i ovoc-
ných (kdoulovce, dřišťály, třezalky, růže, 
dříny, skalníky, lísky, arónie, muchovníky, 
malinovníky), 124 trvalek a 263 cibulovin. 
Výsadby dřevin měly být původně reali-
zovány dobrovolníky s organizací Sázíme 
stromy z. ú., ale kvůli nouzovému stavu 
jsme si museli vystačit s vlastními pracov-
níky, kteří to zvládli skvěle. Sázíme stromy 
z. ú. se alespoň podařilo zajistit finance na 
část rostlinného materiálu. Nový parčík 
bude časem doplněn mobiliářem.
Budova denního stacionáře na ulici 
Palackého – sadové úpravy – v létě byla 
dokončena stavba stacionáře, jehož nedíl-
nou součástí se stala první městská střešní 
zahrada. Na výšce substrátu 30 cm byla 
založena výsadba, která je technicky něco 
mezi intenzivní a extenzivní zahradou. 
Vznikl venkovní prostor pro klienty stacio-
náře tvořený štěrkovými plochami, lučním 

5.

6.

trávníkem (74 m2), vápencovými zídkami 
a výsadbou kvetoucích keřů (109 ks), trva-
lek (211 ks) a cibulovin (540 ks). Zahradu 
zrealizovala firma Strommy Company s. 
r. o. podle mého návrhu. Je to příjemné 
místo s krásným výhledem na město. Na 
podzim jsme vytvořili před vstupem do 
stacionáře na ulici Palackého předzahrád-
ky s výsadbou 188 keřů, 43 trvalek a 160 
cibulovin.
Výsadba ve vodním prvku na náměs-
tí Míru – část vodního prvku byla již ve 
špatném technickém stavu a oprava bazé-
nu by byla příliš nákladná. Proto jsme se 
rozhodli toto místo raději oživit výsadbou 
květinového záhonu, který bude svým 
druhovým složením a podobou evokovat 
pobřežní bahenní vegetaci. Je zde vysaze-
no 54 trvalek a 105 cibulovin.
Parčíky u radnice v horní části náměs-
tí Míru – prostranství před radnicí, pod 
kaštanem a kolem restaurační zahrádky 
slouží ve stávající podobě již téměř 20 let a 
myslím, že již potřebovalo oživit nějakými 
novými prvky. Stávající květinové záho-
ny byly doplněny novými druhy trvalek 
(53 ks) a hlavně velkým množstvím cibu-
lovin (480 ks tulipánů, narcisů, modřenců 
a česneků).
Ulice Sportovní – úpravy u parkoviště 
nového bytového domu – po dokončení 
jednoho z posledních domů této loka-
lity vznikl prostor pro výsadbu dřevin. 
Výsadby keřů a stromů byly řešeny hlavně 

7.

8.

9.
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Výsadba před stacionářem/ foto: M. Dratva Hřiště ve vnitrobloku na Sídlišti Družba / foto: M. Dratva

Parčík v bývalém cukrovaru za Robertovou vilou / foto: M. DratvaVýsadba na území kalových polí / foto: M. Dratva



Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 6. listopadu 2020
výběr z usnesení
RM rozhodla:

v rámci zadávacího řízení Komplexního 
pojištění města Židlochovice a jeho 
organizací vybrat jako nejvýhodnější 
nabídku dle kritéria nejnižší nabídkové 
ceny účastníka Allianz pojišťovna, a. s.

ZM 11. listopadu 2020
výběr z usnesení
ZM rozhodlo:

přijmout jako dar do svého vlastnictví 
poloviční podíl na pozemku p. č. 1658/2, 
zapsaného v katastru nemovitostí pro obec 
a k. ú. Židlochovice, na LV č. 1542. Jedná 
se o pozemek v trati Podsedky.
prodat pozemek s novým označením p. č. 
1108/13 o výměře 33 m2 v k. ú. Židlocho-
vice, společnosti E.ON Distribuce, a. s., 
za cenu 2 260 Kč/m2, celková kupní cena 
činí 74 580 Kč. Jedná se o část pozemku 
vedle posledního panelového domu na ul. 
Masarykově, pod trafostanicí.







JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

ZM bere na vědomí:
vyhlášení nového záměru prodeje bytu 
č. 12 na Sídlišti Družba za obdobných 
podmínek, jako byl původní záměr. 

ZM rozhodlo:
uzavřít s Komerční bankou a. s. úvěr ve 
výši 220 000 000 Kč, s úrokovou sazbou 
1M PRIBOR + 0,95 % ročně, která bude 
od r. 2022 změněna na pevnou, s dobou 
čerpání do 31. 12. 2021 a se splatností 
31. 10. 2035, se zástavou min. 70 obecních 
bytů, a pověřit starostu podpisem úvěrové 
smlouvy.

 ZM schvaluje:
změnu Statutu MFRB města Židlochovice, 
a to v bodě max. výše úvěru 400 tis. Kč a 
výše úroků 3 % ročně.
ZM, příslušné podle § 6 odst. (5) písmeno 
a) a § 43 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb. 
(stavební zákon), projednalo a schvaluje 
doplnění rozhodnutí o pořízení změny 
č. VI ÚP Židlochovice, a tedy svoje usne-
sení č. 2020/16/7 ze 7. 10. 2020, o bod 4:
4. území řešené změnou č. VI ÚP Židlo-
chovice bude vymezeno jako část územní-
ho plánu s prvky regulačního plánu, kdy 









prvky regulačního plánu v lokalitě řešené 
změnou zohlední zastavovací studii „Revi-
talizace bloku Palackého–Masarykova, 
k. ú. Židlochovice“ Ing. arch. Pavla Jury 
z ledna 2020.
plán řádných zasedání zastupitelstva měs-
ta Židlochovice pro rok 2021 (s možností 
operativní změny termínů):
19. 27. 1. 2021
20. 10. 3. 2021
21.  28. 4. 2021
22. 16. 6. 2021
23. 1. 9. 2021
24. 20. 10. 2021
25. 8. 12. 2021

RM  20. listopadu 2020
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu o výpůjčce objektu č. p. 57 
na ul. Komenského v Židlochovicích se 
zástupcem amatérské hudební skupiny, od 
1. 12. 2020 na dobu neurčitou.  

RM schvaluje:
úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 
600 Kč měsíčně pro školní rok 2020/2021.
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Mgr. Bc. Lenka Brázdová
Denní stacionář

Denní stacionář již navštěvují první klienti. Oblíbili si hru Člověče, nezlob se

Od začátku listopadu se mohou klienti denního stacionáře Židlo-
chovice radovat z nových her, které jsou aktivně využívány v rám-
ci aktivizací. Kolekce her byly zakoupeny z finančních prostředků 
získaných prodejem oděvů v komunitním bazárku, vaše peníze tak 
byly použity na dobrou věc. 

Nákup her proběhl poprvé, další budeme doplňovat dle aktuálních 
potřeb klientů. Protože se klienti s pečovatelkami teprve poznávají, 
necháme tomu čas, aby zjistili, jaké mají potřeby a co je baví. 

Klienti denního stacionáře si zatím nejvíce oblíbili klasickou hru 
„Člověče, nezlob se“, a pravidelně tak zažívají spoustu legrace, když 
se do hry pustí společně s našimi pracovnicemi. V současné době 
má denní stacionář tři stálé klienty, kteří k nám pravidelně dochází. 
Zájemců je samozřejmě více, ale i nás se dotkla pandemie covid-19, 
a tak nezbývá než čekat, jak se bude situace dále vyvíjet a až naši 
budoucí klienti budou moci začít denní stacionář Židlochovice plně 
navštěvovat.

Regionální turistické informační centrum Židlochovice 
– omezení provozu –

10. 12.–11. 12. –  ZAVŘENO  inventura 28. 12.–31. 12. –  ZAVŘENO 

oznámení

Aktivizační hry pořízené z výtěžku Komunitního bazárku / foto: R. Nováková
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Blíží se konec roku a dle harmonogra-
mu prací na rekonstrukci školní jídelny a 
výstavbě přírodovědného pavilonu základ-
ní školy by se již mělo finišovat. 

K předání celé stavby ze strany staveb-
ní firmy by mělo dojít do konce prosince 
2020.

Jak je tomu ale ve skutečnosti?
Součástí stavby je také kompletně rekon-

struovaná moderní školní jídelna, na jejíž 
zprovoznění se těší žáci i pedagogové. Vzhle-
dem k nutnosti montáže gastrovybavení ze 
stávajícího provozu výdejny v Masarykově 
kulturním domě do nové jídelny ukončí 
výdejna k 14. 12. výdej stravy. Výdejna bude 
tedy bohužel v přechodném období uzavře-
na. Předpokládaný termín začátku provozu 
školní jídelny je 18. 1. 2021.

I když vám možná tento rozsah uzavření 
přijde neúměrně dlouhý, věřte, že snahou 
firmy, která gastrovybavení do školní jídelny 
dodává, i zřizovatele bylo omezit výdej stravy 

Školní výdejna jídel bude od poloviny prosince dočasně uzavřena

Mgr. Martina Bartáková
Městské kulturní středisko

pro žáky na co nejkratší dobu. V tomto období 
bude dokončena instalace gastrotechnologií, 
školní jídelna musí také projít kolaudačním 
řízením a také je nutné zaškolení personálu 
školní jídelny. Vzhledem k plánované kapacitě 
až 1500 jídel se již jedná o poměrné rozsáhlý 
provoz. 

Děkujeme dětem a rodičům za pochopení 
a doufáme, že toto organizační opatření jim 
pak vynahradíme novým moderním prostře-
dím školní jídelny s přitažlivějším výběrem a 
kvalitou obědů.

Z průběhu stavby, terasa budoucích učeben/ foto: archiv ZŠ

s cílem odclonit nové parkoviště a bytový dům od okolní zástavby 
rodinných domů. Vysadili jsme zde tři javory mléče (Acer platano-
ides „Olmsted“) a 28 keřů (skalníky, tavoly). Děkuji paní Kavanové 
z ulice Sportovní, která tuto výsadbu stromů zaplatila.

Děkuji všem, kteří se podíleli v této složité době na projektování, 
realizaci a údržbě zelených ploch Židlochovic a okolí. Myslím, že 
můžeme být právem hrdí na to, do jaké podoby se podařilo většinu 
veřejných prostranství se zelení posunout. Letošní rok, kdy se mno-
ho měsíců nacházíme v době nouzového stavu s omezeným volným 
pohybem, nám ukázal, jak moc jsou důležitá kvalitní veřejná pro-
stranství se zelení a zdravá krajina v okolí města.

>> pokračování ze strany 3

Střešní zahrada na budově denního stacionáře / foto: M. Dratva

Ve městě vzniklo zase několik hezkých míst k procházkám a odpočinku

oznámení

Provoz Městského úřadu Židlochovice

Až do konce roku platí, že před návštěvou úřadu je třeba se objednat.

Do 12. 12. – platí vyhlášený nouzový stav a provoz úřadu je upraven zvláštním režimem. 
Po 12. 12. – i v případě, že nebude nouzový stav prodloužen, bude úřad i nadále pro veřejnost uzavřen s výjimkou povinnosti 
dodržovat přístup objednaným klientům ve stanovené hodiny v rámci úředních dnů. 

Úřední hodiny pro veřejnost pro přijímání a vyřízení žádostí:                 

Objednaný klient vyčká před budovou na pracovníka, s nímž má schůzku dohodnutou.
Při návštěvě úřadu platí povinné nošení roušek. 
V době od 24. 12. 2020 do 3. 1. 2021 budou všechny budovy MěÚ uzavřeny. 

Středa:  9:00 hod. –11:00 hod.  | 14:00 hod–17:00 hod.

Pondělí:  9:00 hod. –11:00 hod.  | 14:00 hod–17:00 hod.
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Mgr. Jan Vybíral
ředitel gymnázia

Podzimní distanční výuka na gymnáziu

Vzhledem ke všeobecně známým okol-
nostem jsme také na našem gymnáziu byli 
nuceni opět přejít na dálkový způsob vzdě-
lávání. Hlavní rozdíl oproti jarnímu obdo-

bí spočívá v tom, že školský zákon stanovil 
aktuální způsob vyučování za povinný pro 
všechny žáky. Snažili jsme se tedy maximál-
ně využít předcházejících zkušeností. 

Hlavně díky výbornému přístupu našich 
žáků a jejich rodičů může škola fungovat 
i v tomto speciálním režimu. Velký dík patří 
samozřejmě také celému učitelskému sboru, 

Mgr. Vladimír Soukop
ředitel základní školy

Uplynulý rok 2020 byl plný nelehkých překážek

V nadcházejícím adventnímu čase chci 
popřát všem pevné zdraví, pohodu a hodně 
sil v této nelehké době. Myslím, že vzpomín-
ky v pracích našich žáků na jejich Vánoce 
v minulých letech nám všem pomohou pře-
klenout toto náročné období.

Barbora Pospíšilová
septima

Vybrali jsme ze školního časopisu DALEKOHLEDím:  Když (ne)zůstávám doma  
Jeden den studentky gymnázia v režimu distanční výuky

Připadá mi, jako by to bylo včera, kdy 
jsem ještě seděla ve školní lavici – a přitom 
musíme být doma už třetím nebo čtvrtým 
týdnem. Nejsem si jistá. Čas utíká a všechny 
ty jednotvárné dny se mi slévají dohromady. 
Myšlenku přeruší zakručení v břiše a já si 
poprvé uvědomuji, že jsem dnes ještě nestih-
la pozřít ani sousto. 

Zameškanou snídani si plánuji vynahra-
dit cereáliemi s mlékem. Má to ale háček 
– nemáme mléko. Prohledávám kuchyň a 
zjišťuji, že je situace, co se jídla týče, mno-
hem vážnější, než se na první pohled zdála. 
Pak mi pohled padne na obálku s penězi 
od mámy připnutou na lednici a konečně 
mi to dochází. Vždyť já si měla na dnešek 
objednat jídlo z jedné místní restaurace! Až 
tato mimořádná situace skončí a restaurace 
znovu otevřou, chci se přece mít kam vrátit. 
Podívám se na hodinky a je mi hned jasné, 
že podpořit oblíbený podnik budu muset 
někdy jindy. Napůl otráveně, napůl ztrápeně 
si povzdychnu. Když je hlad, je hlad – a zou-
falá situace tak vyžaduje zoufalý čin. Musím 
na nákup. 

Vím, že musím jednat rychle, dokud jsem 
odhodlaná opustit bezpečí domova. Popa-
dám proto batoh a provádím rychlou kon-
trolu. Peníze – mám, klíče – mám, rouška 

– dvakrát, na nose i v telefonu. Připravena 
vyrazit! 

Vycházím na čerstvý vzduch. Je vlastně 
docela pěkný den, na obloze sotva pár mráč-
ků a díky hřejivým slunečním paprskům si 
nemůžu na teplotu stěžovat. Cestou potká-
vám jen paní v růžových žabkách, jak vynáší 
odpadky. Prohlíží si mě a podivně se na mě 
šklebí, jako bych snad udělala něco špatné-
ho. Pozdrav mi neopětuje. Přemýšlím. Moh-
la se tak snad tvářit kvůli mé roušce? Přece 
jen bych ji mít nasazenou ještě nemusela, 
kdybych měla v plánu se všem případným 
chodcům vyhnout obloukem… Než stíhám 
myšlenku dokončit, stojím před obchodem. 

Pozoruji hašteřící se skupinku holek zhru-
ba mého věku. Aby mohly dovnitř, budou se 
muset rozdělit do dvojic, což jim viditelně 
dělá problémy. Většina se k tomu navíc v zou-
falém pokusu nalézt roušku hrabe v kabelce. 
Opodál zase roušku vytahuje z kapsy nějaký 
starší pán. Někdo by měl lidi naučit, jak se 
k rouškám správně chovat – takto můžou 
natropit víc škody než užitku. Nezbývá než 
doufat, že byly alespoň čisté. 

Vcházím do obchodu a všímám si nového 
informačního plakátu. Snad si díky němu 
lidé uvědomí, že tu dezinfekce na ruce není 

bez jehož práce, která je teď ještě namáha-
vější než při běžném fungování, bychom na 
kvalitní výuku museli rezignovat. Všichni se 
už samozřejmě těšíme na dobu, kdy se spo-
lečně potkáme zase za katedrou a v lavicích. 
Snad se (nejen ve školství) normální časy již 
blíží.

jen tak. Chvíli nato už stojím s igelitovou 
rukavicí u pečiva. Potěší mě, u kolika naku-
pujících ji také spatřím. Nemám chuť se tu 
zdržovat déle, než je nutné, a tak přiberu pár 
věcí, ujistím se, že jsem nezapomněla na mlé-
ko, a pak už mířím rovnou k pokladnám. 

Analyzuji situaci. Jediná pokladní v krámě 
má co dělat. Fronta slovo rozestupy vidě-
la snad jen na plakátě, o jehož účinnosti 
začínám pochybovat. Lidé se na sebe lepí a 
mačkají. Dýchají si za krk. Šlapou na paty. 
Bělovlasá paní svým košíkem strká do muže 
před sebou, kluk s červenou kšiltovkou má 
roušku pod nosem, blonďatá holčička si 
drobnýma ručkama osahává obličej… Tam 
mě rozhodně nikdo nedostane. Vyrážím 
k samoobslužným pokladnám. Jsem tu úpl-
ně sama, což beru jako malé vítězství.

Brzo se ale ukazuje, že nic nemůže být tak 
snadné. Samoobslužná pokladna totiž dělá 
vše kromě toho, co bych od ní jako zákazník 
potřebovala. Na pomoc mi tak přibíhá míst-
ní asistentka a stroj mě po několika minu-
tách pípajícího pekla konečně propouští. 
Než odcházím, z fronty se na mě stíhá otočit 
vysoký pán s malým chlapečkem u boku. „Je 
to boj,“ volá. Přikývnu. Boj to je – a také ješ-
tě bude.

ale za začátek něčeho nového. Otevíráme 
tajemnou komnatu a vstupujeme do první-
ho roku třetího desetiletí 21. století. Udělej-
me si proto pěkné vánoční svátky v rodin-
ném kruhu a do nového roku 2021 vstupme 
s respektem, ale beze strachu.

Rok 2020 se u mnohých z nás zapíše do 
našich srdcí jako velmi složitý, jako rok, 
který před nás postavil nelehké překážky. 
Přesto se nemůžeme vzdát a musíme jít dál 
a nekomplikovat si život víc, než je nutné. 
V jedné písni se zpívá: „Jaký si to uděláš, 
takový to máš“. Tak se snažme i přes nároč-
nost současné doby najít si pěkné chvilky a 
mít na paměti, že nic není tak horké, jak se 
uvaří. Nepovažujme současný stav za konec, 
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Venku sněhové vločky poletují,
kruh rodinné lásky poslepují,

vánoční čas nám nastává,
zlost mezi lidmi upadá.

Teď vánoční nálada do duše promluví,
Duch Vánoc se náhle probudí.

Děti z kopců na sáňkách drandí,
rodiče jim z dálky fandí.

Z kuchyně se line vůně cukroví,
kdo je asi nejdřív uloví?

Užijme si tento den,
pro každého jsou Vánoce sen.

Tatínek tam běduje:
Naporcujem kapra?
Řízl jsem se, sakra!
Každý toto zažije,

kdo ne, mezi lidmi nežije.

Maminka připravuje salát,
dává jí to dost zabrat.

Děti zkouknou pohádky
nebo si dávají hádanky.

Někdy i ta kost zaskočí,
tatínek u stolu nadskočí.

Maminku to trochu vytočí,
ale však dopadne to dobře,
příště budeme mít vepře.

Vánoce jak z obrázku pana Lady,
žije teď a tady.

Za dveřmi stojí Ježíšek,
čistí si tam kožíšek.

Dárky, prskavky a dobrý čaj,
svou lásku Vánoc tobě daj,

Už se blíží ten líbezný zvuk zvonečku,
Ježíšek nese dárky v kolečku.

Děti dárky rozbalují,
celé štěstím září.

Nezapomněli poděkovat
s úsměvem na tváři.

Iveta Závodníková, Lucie Studená, 
Anička Bukovinová a Klára Samsonová, 

7. A

Holčička s morčátkem v ruce

Každý rok se všichni těšíme na společně 
strávené Vánoce, spoustu zážitků a dárků. 
Vím, že všichni mí vrstevníci nevěří, že 
dárky nosí Ježíšek. Ale u nás to je jinak, 
každý rok se nám totiž na Štědrý večer 
přihodí něco zvláštního, například křu-
pe v patře domu, rozsvítí se světlo v mém 
pokoji, padá hvězda na komín.

Takže u nás určitě musí nadělovat dárky 
Ježíšek. Ale jak on ví, co bychom si přáli? 
Jasně, píšeme přece dopis. Ten dáme za 
okno a už jen čekáme, až zmizí. Se sou-
rozenci jsme naznali, že je Ježíšek asi dost 
špindíra. Jednak se narodil ve chlévě a taky 
po sobě nechává stopy – prachové a černé 
otisky bot. Všichni se přesvědčujeme, že je 
to jen maminčin pudr, ale… 

Na Štědrý den chodíme vždy odpoledne 
na procházku s kamarády. Zvířatům dává-
me do krmelců něco k snědku, ptákům 
věšíme na stromy šišky zdobené semínky. 
Mamka vždy vymyslí nějaký vánoční kvíz, 
který po cestě splníme. Máme s sebou i ně-
co na zub. Takže se pěkně vyvětráme, něco 
nového se dozvíme, uděláme dobrý skutek 
a ještě zamlsáme. Vždy, když se vrátíme 
z procházky domů, u dveří máme dopis. 
A jaký? No přece od Ježíška. Je v něm jeho 
přání, co máme udělat, aby nám mohl 
dát dárky pod stromeček. Dáme si večeři. 
U stolu nesmí chybět obě babičky a děda. 
Potom splníme Ježíškovo přání (sbíráme 
určitý počet zlatých čokoládových mincí), 
jdeme ven zapálit prskavky a sledujeme 
hvězdy a čekáme, až se rozsvítí stromeček. 
Jednou se stalo, že padala hvězda přímo 
na náš komín. Trochu jsme proto spěcha-
li domů. A víte, co se stalo? Asi jsme toho 
Ježíška vystrašili. Pod stromečkem totiž 

nebyly všechny dárky, část jich byla ještě 
v krbu a některé ležely položené mezi stro-
mečkem a krbem. Další Vánoce, když jsme 
si rozbalovali dárky, se najednou ozvala rána 
v mém pokoji. Šel jsem se tedy podívat, co se 
děje. Já i sourozenci jsme měli každý na své 
posteli dřevěný stromeček a obálku. V obál-
ce byl dopis, ve kterém nám Ježíšek psal, jak 
jsme šikovní, co všechno umíme, a taky, že 
máme rodičům víc pomáhat. Copak by se 
všechno tohle stalo, kdybychom na Ježíška 
nevěřili? 

Na každé Vánoce mám nejednu krásnou 
vzpomínku. Ale tuhle znám jenom z vyprá-
vění. Měl jsem dva roky a ještě jsem neu-
měl moc mluvit. Vběhl jsem do obýváku a 
volal: „Jejejek byu dady, tá kepau, dáky dady 
nechal.’’

PŘEKLAD: Ježíšek byl tady, takhle kle-
pal, dárky tady nechal. Vždycky, když mně 
mamka tento příběh vypráví, dost se u toho 
zasmějeme. A taky rád vzpomínám na Váno-
ce v 5. třídě. To jsme měli od paní učitelky 
deník. Na Štědrý den jsme si měli zahrát na 
youtubery a měli natáčet různá videa, napří-
klad jaký máme den, jakou máme výzdobu... 
To bylo fakt skvělé a moc mě to bavilo. 

Každé Vánoce jsou pěkné. I když se někdy 
stane, že nenajdu v balíčcích přesně to, co 
bych si přál, a jsem smutný, tak i přesto jsem 
šťastný. Šťastný, že můžeme být všichni spo-
lu. A letos je to ještě důležitější. Hlavně ať 
jsme všichni zdraví. Už přemýšlím, co si ten 
Ježíšek pro nás zase připraví. A mamka říká: 
VŽDYŤ JE TAK PĚKNÉ BÝT DÍTĚTEM, 
I KDYŽ JE TO PUBERŤÁK.

Tomáš Zámečník, 8. B

Byl rok 2016. Bylo mi deset let. Už bylo 
po večeři a najednou zazvonil Ježíšek. Celá 
rodina šla do chodby před dveře do obýva-
cího pokoje, kde byl stromeček. Táta opa-
trně nakoukl a já s bratrem jsme s napětím 
sledovali, co se za dveřmi objeví. Táta ote-
vřel dveře pořádně a viděli jsme plno dáreč-
ků různých velikostí, které ležely pod krás-
ně nazdobeným a osvětleným stromečkem. 
Vešli jsme do pokoje a byli jsme zaujati dár-
ky. Napřed si nás rodiče vyfotili a pak už byl 
čas na rozbalování. Rozbalovali jsme dáreč-
ky a najednou jsem narazila na nějaký vel-
ký hranatý dárek. Nebyl zabalený, byla přes 
něj hozená pouze deka. Odkryla jsem deku 
a vykouklo na mě malé, roztomilé morčát-
ko. Bylo to mé úplně první zvířátko a měla 
jsem z něj obrovskou radost. Hned jsem 
ho vytáhla z klece a chovala si ho. Doteď se 
mi vybavuje fotka, kterou maminka v ten 
moment vyfotila. Usmívající se malá hol-

čička s dvěma culíčky v pyžamu s ovázaným 
krkem (protože mě bolelo v krku) s morčát-
kem v ruce. Měla jsem tak obrovskou radost 
a potřebovala jsem ji sdílet s ostatními, takže 
jsem dala morčátko pochovat celé rodině. 
Maminka si ho v pohodě vzala a pochova-
la, pak jsem ho dala bratrovi, který si ho též 
pochoval. A pak přišla řada na tátu. Táta 
není úplný milovník zvířat dodnes, takže se 
morčete štítil a vůbec si ho nechtěl pocho-
vat. Pořád jsem mu ho dávala do náruče, ale 
pořád nic. Říkal, že je to jako větší myš bez 
ocasu a chovat si ho nebude. 

Zkoušela jsem to i plno dní po Vánocích, 
až jednou nadešel ten osudný den, kdy 
si morčátko alespoň pohladil. Dodnes se 
morčat velice štítí a názor na přerostlou myš 
nezměnil.

Kristýna Smetanová, 8. B

Ježíšek byl tady, takhle klepal, dárky tady nechal

Vánoční čas
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Kai Patterson, překlad Michal Betáš
Ventura, Jižní Kalifornie

Z hodů mám mnoho příjemných pocitů, 
vzpomíná  Kai, židlochovická stárka z Kalifornie

Hi everyone, my name is Kai and I’m originally from California, 
USA but have been living in Židlochovice for over 8 months now. 
After living and working in Hawaii for half a year, I met my current 
boyfriend who just happened to be from the Czech Republic. In the 
beginning of March, I traveled to the Czech Republic with him to 
meet his family, see his home country, and travel to other countries 
in Europe for a month or two. Since coronavirus started becoming 
a problem around the world, we ended up staying here much longer 
than planned. We try to make the best of this unplanned situation, 
and since we were going to be here during Židlochovice’s Hody, we 
decided to go as a couple.

Never in my life have I seen a festival like Hody, let alone thought 
I’d be a participant in one. I’m quite introverted and not a loud per-
son, so dressing up in bright, showy costumes and literally screaming 
throughout the town was very different for me. Nonetheless, I have 
so many joyous and positive feelings after my experience with Hody. 
I was very apprehensive about being a starka in Hody because I’m 
an outsider in this community and was quite scared of judgement 
and ridicule, but I was incredibly lucky to have been surrounded by 
so many accepting and friendly people. I ended up joining very late 
because of my own nerves, but the other starky were so kind and 
helpful in bringing me up to speed with everything. I have never real-
ly danced before, and with only a couple days before Hody, some nice 
starky taught me how to do the polka during the night at the mayor’s 
house with music just playing from their phones. I also have never 
dressed up in such elaborate costumes, so I was so kindly helped by 
some of the other girls, their mothers, and of course my boyfriend’s 
mom! All of them there making sure the kroj was so tight I could 
barely breathe! The traditional costumes were so intriguing, and 
the intricate detailing is so beautiful and mesmerizing. Growing up 
in Southern California, I’ve only seen this kind of embroidery and 
patterns in traditional Mexican clothing. I always thought it was so 
beautiful, and the Czech traditional folk paintings and embroidery, 
in a way, made me feel more at home here. Since my Czech is qui-
te limited and I am not able to engage verbally with people much, 
I appreciated the joy and connection I felt with others through dance. 
I felt much closer to the community here during Hody, than I felt 
before. I even made some friends during Hody, who I still keep in 
touch with! Overall, Hody was an amazing experience and, if I would 
be able to, I would undoubtedly participate in it again in the future. 

Ahoj, jmenuji se Kai a pocházím z Kalifornie, ale už 8 měsíců žiji 
tady v Židlochovicích. Po půl roce života a práce na Havaji jsem se 
seznámila se svým přítelem, který pochází z České republiky. Na 
začátku března jsem s ním přicestovala sem, abych mohla poznat 
jeho rodinu, viděla, odkud pochází, a pár měsíců cestovala po Evro-
pě. Jelikož ale začala pandemie koronaviru po celém světě, zůstali 
jsme tu nakonec mnohem déle, než jsme plánovali. Snažíme se ze 
vzniklé situace vyjít co nejlépe, a jelikož bylo zřejmé, že budeme 
v Židlochovicích i přes židlochovické hody, rozhodli jsme se jít jako 
pár za stárky.

Nikdy v životě jsem neviděla nic podobného, jako jsou hody, natož 
abych si pomyslela, že se něčeho takového zúčastním. Jsem doce-
la introvertní a tichá, takže obléct si zářivý, nazdobený kroj, chodit 
po městě a juchat pro mě bylo velice obtížné. Nicméně po skončení 
hodů mohu říct, že mám mnoho dobrých vzpomínek a příjemných 
pocitů. Měla jsem obavy z toho být stárkou, protože nejsem místní 
a bála jsem se, že mě lidé za to budou soudit, ale měla jsem neuvě-
řitelné štěstí, že jsem byla obklopena tolika přátelskými lidmi, kteří 
mě přijali. Nakonec jsme se ke stárkům přidali na poslední chvíli, 
ale ostatní stárky a stárci byli moc laskaví a pomohli mi rychle se 
do toho dostat. Nikdy dřív jsem netančila, a vlastně jen den před 
hody mě několik stárků před starostovým domem naučilo tancovat 
polku. Pouštěli jsme si k tomu hudbu z telefonů. Nikdy jsem na sobě 
neměla ani tak propracovaný a složitý kroj, do kterého mi pomoh-
ly se obléci ostatní stárky, jejich maminky a hlavně maminka mého 
přítele! Kroj byl tak těsný, že jsem mohla sotva dýchat. Samotný kroj 
je nesmírně zajímavý a jeho detaily jsou velice krásné a okouzlující. 
Když jsem vyrůstala doma v jižní Kalifornii, viděla jsem podobné 
vyšívání a vzory pouze na tradičních mexických krojích. Vždycky se 
mi to moc líbilo a moravské folklorní vzory a kresby mi svým způso-
bem pomohly cítit se tu víc jako doma. Jelikož je moje čeština ome-
zená a nejsem úplně schopná si s lidmi povídat, ocenila jsem radost a 
propojení, které jsem mohla navázat skrze tanec. Díky hodům jsem 
se cítila lidem tady mnohem blíž než kdy předtím. Dokonce jsem si 
na hodech našla přátele, se kterými jsem stále v kontaktu. Abych to 
shrnula, hody byly úžasná zkušenost, a pokud bych mohla, neváhala 
bych si je v budoucnu zopakovat znovu!

Kai v hodovém kroji se stárkem / foto: soukromý archiv

Kai s rodinou na Havaji/ foto: soukromý archiv
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Miroslav Ondrušík
3D lukostřelba

Lukostřelci: Jako na housenkové dráze

Lukostřelecký rok pro nás začal skvěle, 
zimní lukostřelecká liga se nám přehoupla 
do druhé poloviny a my jsme jezdili po 
závodech, kde jsme sbírali medaile. Vše 
nasvědčovalo tomu, že rok 2020 bude 
skvělý.

Tréninky v nosislavské sokolovně byly 
v plném proudu a musím říct, že spousta 
střelců se technicky posunula na vyšší úro-
veň. Zimní sezóna se blížila k závěru a my 
jsme se pomalu chystali na venkovní pro-
story. Užívali jsme si lukostřelbu, jak to šlo, 
když tu jako blesk z čistého nebe korona. 
Opatření, která nastala, nám nabourala tré-
ninkový plán. Co teď? 

Jedinou možností bylo trénovat po 
jednotlivcích. Na sociálních sítích jsme 
se domlouvali, kdo a kdy bude trénovat. 
Měli jsme rozvrh, měli jsme tréninkový 
plán, ale chyběl nám kolektiv, který je ve 
většině případů hnacím motorem. Bylo to 
smutné, ale věděli jsme, že pofňukáváním 
nic nevyřešíme.

S velkým nadšením jsme přivítali roz-
volnění opatření. Začaly soutěže, závody, 
turnaje, opět jsme mohli vyrazit za přáteli, 

kamarády a láskami. Turnaje nás tak pohlti-
ly, že jsme na koronu dočista zapomněli. Byl 
to čas hojnosti. Vrcholem sezóny bylo mis-
trovství republiky, které se nám vydařilo.

Nejtěžší lukostřeleckou soutěží v ČR 
je závod v Adršpachu. Kopce, srázy, 
rokle, bažiny, prostě to nejnáročnější, co 
patří k lovecké lukostřelbě. Bohužel opět se 
nám do cesty postavila korona a my jsme 
zůstali doma a tiše vzpomínali na loňské 
úspěchy v Adršpachu.

Vzhledem k zákazům a opatřením, které 
nás doprovázely po celý rok, musím konsta-
tovat, že se nám dařilo a ze soutěží jsme při-
vezli 20 medailí a tři poháry. Největší měrou 
se o to postarala naše lukostřelecká „star“ 
Zuzka Pešková, a to pěti prvními umístně-
ními, dvěma druhými, prvním místem na 
MČR a dvěma poháry z nejvyšších soutěží. 
Za barvy Židlochovic střílel také Zuzčin 
tatínek Dalibor Peška: 3x první, 3x druhý, 
první místo na MČR a pohár z nejvyšší 
soutěže. Dalším, kdo nás reprezentoval, 
je nováček a velká naděje lukostřeleckého 
oddílu Michaela Nádeníčková: 1x první 
místo a třetí na mistrovství České republi-
ky. I já, coby trenér židlochovické lukostřel-
by, jsem se snažil a přispěl jsem 1x zlatem, 
1x stříbrem a 1x bronzem. Rád bych zmí-
nil i lukostřelce, kteří nás reprezentovali na 
soutěžích, ale nepodařilo se jim dosáhnout 
na stupně vítězů: Víťa Jaroš, Roman Kopec-
ký, Jan Šneler, Martin Novotný, Jirka Dratva, 
Lada Zajícová, Matěj Petráš, Roman Uher.

Tento rok byl jako na housenkové dráze.
Korona tady bude a my se s ní musíme nau-
čit žít, tak jako když přijde velká voda.

S přáním hezkých Vánoc a nového roku 
Miroslav Ondrušík, trenér klubu

Lukostřelci v akci / foto: 3D lukostřelba

Zlaté prasátko

Naše Vánoce jsou vždy obveseleny zlatým prasátkem. Naše rodina drží tuto vánoční tra-
dici již několik let. Každý 24. prosinec se vzájemně hlídáme, abychom nesnědli ani ždibí-
ček vánočky. Dopoledne to ještě jde, protože jsme pořádně najedení z předešlého dne, ale 
odpoledne musíme jít zdobit stromeček, jinak by naše štědrovečerní večeře, hlavně bram-
borový salát, nepřežil. Po nazdobení stromečku jdeme prosit rodiče, aby se nám prasátko 
konečně ukázalo. Ale to se neobjeví, dokud se nesetmí. A když už konečně nastane večer, 
táta řekne, že jde pro vajíčka, a my již tušíme, co se stane. Po dvou minutách začne na para-
pet někdo bušit, a když odhrneme závěs, vidíme ručně vyrobené zlaté papírové prasátko 
na tyčce a tátu, jak svítí baterkou, abychom ho alespoň trochu viděli. Toto mám nejradě-
ji. Protože když už prasátko konečně uvidíme, můžeme se nacpat vanilkovými rohlíčky. 
A samozřejmě se dál dívat na pobíhající zlaté prasátko a tátu, jak se klepe zimou. 

Michaela Oprchalová, 9. B

Vánoce v kruhu nejbližších

Vánoce jsou ten nejkouzelnější svátek v roce. Jsou plné krásné atmosféry, kterou trávíte 
v kruhu těch nejbližších. U nás doma se vždy krásně nazdobí stromeček, napeče se plno 
výborného cukroví a samozřejmě se koupí kapr, který se dá do vany plné vody. Potom ho 
taťka s dědečkem vezmou, zabijí ho a dají babičce na usmažení. No a ten se potom serví-
ruje na talíři s lahodným bramborovým salátem.

Jednou se nám také stalo, že jsme o Vánocích šli na procházku a zapomněli jsme v troubě 
cukroví a to bylo po našem návratu černé jako uhlí… Tak jsme museli udělat nové. Nevadí, 
aspoň bylo více legrace. Mamka vždy říká, že není hlavní, co pod stromečkem najdeme, 
ale to, že Vánoce prožijeme s těmi nejbližšími. A to je pravda. Podle mě bychom se tímhle 
všichni měli řídit.

Mějte krásné Vánoce a užijte si je naplno! 
Anička Zástěrová, 6. D
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Rané vzpomínky se s postupem ubíha-
jících let ztrácí. Ale jen zdánlivě... Nejsou 
totiž zapomenuté, jsou  jen  dobře uložené, 
jakoby v uzamčeném kufříku.  Stačí drob-
ný podnět a začnou se znovu vynořovat. 

Klíčem v mém kufříku vzpomínek otočil 
autor článku o Korokovi (strana 19) Mar-
tin Hladký. Řekl: „Zajdi za panem Ryš-
kou, ten by Ti mohl o Korokovi vyprávět.“ 
„Kdo je pan Ryška?“ ptám se a už si začí-
nám vzpomínat na obrazy mých dětských 
let. Je na nich pán v zapřaženém koň-
ském povoze,  v mých vzpomínkách patří 
k Židlochovicím stejně  jako třeba  vysoký 
komín na cihelně s nápisem Motocross... 
A vzpomínky mi překotně a chaoticky 
přicházejí rychle za sebou. Koně, bryčka 
s pánem na kozlíku, Státní statek Židlo-
chovice, Korok, Václav Chaloupka… Jak 
to všechno spolu souvisí?

A tak se vydávám do šestipatrového 
bytového domu (do věžáku) u křižovatky, 
kde jsem sama kdysi bydlela. Jedu do páté-
ho patra, vystoupím z výtahu, o kterém 
jsem jako dítě mívala děsivé sny. Napravo 
dveře bytu, kde jsem strávila prvních 10 let 
svého života a vybavuji si dodnes každičký 
jeho detail. Byt Marty a Antonína Ryško-
vých je vlevo. Zvoním… dveře se otevřou. 
Moje oči upoutá výzdoba vstupní chodby 
– koně. Na fotkách a na obrazech. Motiv 
koně se objevuje ve výzdobě celého bytu. 
Obrazy, fotografie, sošky, knihy a sbírka 
videokazet s jedinou tematikou nasvědču-
jí  tomu, že tady bydlí někdo, kdo má koně 
opravdu hodně rád, pan Antonín Ryška 
– koňák.

Pane Ryško, pomůžete mi rozmotat 
klubko mých vzpomínek? Co máte Vy 
a Vaše koně, Státní statek Židlochovice, 
legendární Korok a Václav Chaloupka 
společného?

Tehdejší Státní statek Židlochovice 
sdružoval statky Nový dvůr, Těšany, Boud-
ky, Jalovisko, Měnín, Ledce a Šinkvice. Všu-
de tady byli i koně, bylo jich celkem až 400.  
Jenom v Šinkvicích však byla dostihová 
sportovní stáj.  Tam byl ustájený Korok.

Na Roberově vile v Židlochovicích sídlilo 
ředitelství statku, které  Koroka zakoupilo 
v roce 1964 z tehdejšího vojenského hřebčí-
na z Horních Motěšic na Slovensku v Tren-
čínském kraji ještě s koněm Kámošem a 
polokrevnou kobylou jménem Láska.

Mě zaměstnával státní podnik Lesy 
– závod Židlochovice.  Začínal jsem tady 
v době největší slávy Koroka a dostal jsem 
se k němu hlavně díky přátelství s Vaškem a 
Jirkou Chaloupkovými.

Srdcem u koní: Antonín Ryška – koňák: 
Život je krásný, ale s konima to bylo krásnější

Přibližování dřeva v Knížecím lese, r. 1987 / foto: soukromý archiv A. Ryšky

Milena Moudrá
redaktorka

Podle lehce odlišného dialektu odhadu-
ji, že nejste rodilým Židlochovičákem? Co 
Vás sem přivedlo?

Do Židlochovic jsem přišel za prací, bylo 
mi 25. Kamarád z dětství, Jenda Švikmátor,  
vystudýroval lesnickou střední školu v Hra-
nicích a pak dostal umístěnku do Židlocho-
vic. Hledali tady koňáka, tak jsem na jeho 
popud opustil rodný kraj a z hor jsem přišel 
do nížin. Pocházím z pod hostýnského kra-
je. Tady jsem se stal zaměstnancem u Lesů a 
jezdil s kočárovými koňmi. Ve stáji ve foř-
tovně na Blučinské ulici (pozn. red.: budova 
vedle Paviru) byli nepřetržitě ustájeni dva až 
čtyři koně, o které jsem se staral.

Jak vzpomínáte na svoje první koně?
První koně, když jsem přišel, byly klisny 

klusačky z tlumačovského chovu, pak to byl 
hřebec Ráj, klusák a valach Icik – arabolipi-
cán. V roce 1972 jsme jeli do Topolčianek 
a tam koupili čistokrevné vrané lipicány, 
což tehdy byla velká vzácnost. Jmenovali 
se Conversáno I–18 a Incitáto 20. Vydrželi 
tady 12 let.  

Po vraných lipicánech jsem měl klisny 
lipicánky  Conversáno III–24 a Neapolitano 
VIII–5, ty tady byly do roku 1990. Pak při-
šli na řadu hřebci – orlovští klusáci bělouši  
– originál orlovský klusák z ruského chovu 
od Voroněže Patrick a Kadrib, dodnes mám 
doma jejich papíry. 

Nejsem znalcem koní, ale lipicán je pro 
mě něco jako šlechtic mezi ostatními ple-
meny.

K čemu byli u Lesů využíváni?
Lipicán, to je kůň králů a král koní. Má 

výborné vlastnosti, souměrný exteriér, 
vysoký a přitom vydatný chod. V dřívějších 
dobách všude hledaný pro tvrdost a zároveň 
skromnost a pro živý temperament. Přitom 

má klidný charakter a je učenlivý. Lipicán 
je vynikající kůň pro klasickou dresuru – 
vysoká škola španělská. Ale koně se narodili 
pro práci a středně těžká práce i lipicánům 
prospívá.

Koně se využívali na všechny polní práce 
v lese od jara do zimy, obvorávání stromků, 
vyvážení a přibližování dřeva, krmení zvě-
ře, setí a rozvoz řepy, plečkování turkyně, a 
když přišla lovecká sezona, tak se bryčkou 
vozili hosté na hony a svážela se ulovená 
zvěř.

Koně se odjakživa využívali všude kolem 
lesa. Byli všude tam, kde jsou dnes, bohužel, 
už jenom auta. Koně téměř vymizeli… a je 
to škoda. Auta do lesa nepatří.

Byl jste pořád venku… v zimě, v létě. 
Jaké to je sedět na voze v mrazu jen 
s dekou?

Kolikrát to bylo hodně kruté, třeba když 
bylo minus 20 stupňů a vyváželi jsme dřevo 
z lesa. V mrazu, ale z těžké práce zpocení, 
než jsme přijeli domů, byli jsme tak zmrzlí, 
že jsme nemohli ani vypříhnoť. Ale to bylo 
jedno, byli jsme mladí.

Všechno se to ozvalo až mnohem poz-
ději, chytla mě záda, bolest se stupňovala 
a v roce 1997 jsem musel na operaci, která 
mi znemožnila u koní dále zůstat. Krátce 
potom, v roce 2000, skončili v Židlochovi-
cích i koně.

Jak vypadal Váš běžný den koňáka?
Ve 4 hodiny ráno krmení, pak vykydať 

hnůj, koně pořádně vyhřebelcovať. Po prá-
ci, když byl kůň z pole zablácený, musíte vzít 
šlauch s vodou a omýt ho celého od kopyt 
až po uši i s ocasem, aby byl na noc čistý. To 
moselo byť…

pokračování na straně 11 >>
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Byl jste i u hříbat?
Začínal jsem v rumunské bažantnici, tam 

jsem měl i hříbata. Právě tam se narodil nej-
lepší polokrevný kůň 70. let, Váh. Tenkrát 
totiž mohli běhat dostihy i polokrevníci. 
Jeho rodiče, maminka klisna Shagya I. a 
tatínek plnokrevný Valet, stáli v Těšanech 
na připouštěcí stanici. Váh v dostihové kari-
éře ale hájil barvy Státního statku Kunovice, 
kam byl odkoupen.

Další hříbata byla od mých dvou kobyl 
lipicánek. Neapolitanka měla hřebca – Šoha-
ja – a ta druhá, Conversanka, měla klisničku.  
Obě hříbata šla na odchovnu do Pouzdřan 
na hájenku, kde s nimi později jezdil mladý 
Jacek (pozn. red.: Jan Urbánek ml.), pomáhal 
s nimi někdy i na židlochovických hodech.   

Co Vám z doby práce u koní nejvíce 
utkvělo v paměti?

Do Židlochovic jsem přišel 1. prosince 
1968 na hájenku v rumunské bažantnici, 
tenkrát tam ještě byly hájenky dvě. Na jed-
né bydlel Jenda Kamarád, co mě sem dostal, 
a na druhé já. Dva týdny po mém nástupu 
uhynula kobyla. Takovou jsem si hned na 
začátku udělal vizitku. Kobyla dostala zauz-
lení střev. Tenkrát bylo tolik sněhu, že za 
kobylkou nemohl přijet doktor a ona uhy-
nula.  

Kobylku nahradil valach hnědák z Mění-
na jménem Pyšný, já jsem mu říkal Tempír 
těmu se nechcelo moc dělať, a v červnu 1969 
mě asi za to kopl do hlavy. Tři dny v bez-
vědomí. Dodnes tady mám kopyto v hlavě. 
(Ukazuje na zjevně viditelnou jizvu ve tvaru 
kopyta nad svým levým uchem.) 

Měl jste pak z koní strach?
Nee, on za toť ani nemohl, byla tam spous-

ta hovad a much, on se jen oháněl a při tom 
mě nechtěně kopl. Protože kdyby mě chtěl 
trefit, tak by mě zabil. To bylo jenom PINK a 
nakrátko, kdyby na dlouho – palica by mně 
ulítla.

Taky jsem měl utržený nos. Na koně spad-
la střecha seníku, kde jsem nakládal. Byl sil-
ný vítr a strhlo to plech přímo na koně, stačil 
jsem chytit opratě, ale spadnul jsem čumá-
kem na lesní cestu. No byl tam sám štěrk a 
pak jsem byl takovej poďobanej. Ještě i hře-
bec mě potáhl… Ale to nic. To všecko patří 
k řemeslu.

Jak říkám… Život je krásný, ale s konima 
to bylo krásnější. (A potvrdí to důrazným 
bouchnutím pěstí do stolu.)

Styská se Vám…
Stýská, stýská... Že už tady dnes člověk 

koně neuvidí, to je smutné. Když jsem při-
šel, moji první kamarádi byli židlochovické 
koňácké legendy staří Vaňci – Jenda, Jirka 
a Metud – svobodný pán, ten byl hlavní 
legendou. Bydlel u komína u barevny (pozn. 
red.: zbouraná v r. 75/76 musela ustoupit budou-
cí výstavbě sídliště), kvůli panelákům se pak 

museli vystěhovat. Metud jezdil až do Víd-
ně, vozil doktora Paula k porodům, zapříhal 
ve dne v noci. Jezdil do hospody k Losom 
(pozn.red.: dnes Pohostinství U Kafků) vozil 
led. To byli moji první kamarádi, i když byli 
o jednu generaci starší.

A jak jste se spřátelil s Václavem Cha-
loupkou, ošetřovatelem a později i žoke-
jem legendárního koně Koroka?

Koroka tehdy trénoval i můj kama-
rád z dětství Oldřich Kulička. Jako jezdec 
z povolání se různými osobními i profes-
ními cestami dostal až do Šinkvic. Když se 
dozvěděl, že jsem na rumunské, začali jsme 
se navštěvovat a takhle nějak mě dal dohro-
mady s Vaškem, jeho bratrem Jirkou a taky 
dalším vynikajícím člověkem Josefem Kal-
vodou. 

Byla to pěkná doba… Když se jela Velká 
pardubická, vypravili místní statkáři auto-
bus a jelo se na dostihy.

Korok je legendou Velké pardubické, 
v době největší slávy i dlouho potom ho 
znala celá republika. Pro Židlochovičáky a 
celý region je to dodnes „náš“ kůň a trou-
fám si říct, že v generaci po padesátce není 
nikdo, kdo by příběh Koroka neznal.

Jaký to byl kůň?
Vynikající… To byl Pan kůň. Pardubická 

za Koroka a teďka... To se nedá srovnávat. 
Vodní, hadí příkopy byly daleko hlubší než 
po úpravách v roce 1993. Tenkrát musel být 
kůň opravdu připravený. A to Korok byl. 
Přestože měl špatně vyvinutou pravou před-
ní nohu, v pohybu mu to vůbec nic nevadi-
lo... Bojovník a konstitučně tvrdý kůň. Věděl, 
kdy jde na závody, a byl-li v přípravě, mohla 
kobyla říjet, jak chtěla, Koroka to nezajíma-
lo. Když šel na start na závod, tak si žádného 
koně nevšímal – jestli to byla kobyla nebo 
hřebec. Ale když připouštěl, tak to bylo se 
vším všudy a taky v plné parádě.  

Co bylo s Korokem po dostihové karié-
ře? Měl potomky?

Když Vašek Chaloupka odcházel (pozn. 
red.: žije v Tochovicích), říkal: Kdyby aspoň 
ještě Korokův potomek vyhrál Pardubic-
kou… To se mu ale nesplnilo.

Drak, Korokův syn, doběhl v roce 1991 
jako druhý. Měl bohužel smůlu, že se naro-
dil do doby, kdy kraloval Železník, čtyřná-
sobný vítěz Pardubické, kůň k neporažení. 
V roce 1972 ze spojení Korok a Viktorin 
Bout z napajedelského chovu vzešla kobyla 
Vekoru, vynikající rovinová třída.

Výraznějšího úspěchu dosáhl až Perunán, 
Korokův vnuk (matka Pergola – dcera Koro-
ka, otec Agadir).

Korok měl vlastně štěstí, že se do chovu 
dostal. Pro chov jsou totiž žádoucí angličtí 
plnokrevníci, vítězové klasických chova-
telských dostihů, to jsou Velká jarní cena, 
Československé (tehdy) derby a St. Leger. 
Tyto koně pro chov vyhovující. Anglický 
plnokrevník je jediné plemeno, které se nes-

mí inseminovat, přípustná je zásadně přiro-
zená reprodukce. Navíc Korokova vrozená 
vada pravé přední nohy mu nedávala dobré 
předpoklady k chovu. Dva roky se testo-
valo na židlochovických kobylách, jestli je 
vada dědičná, to se ale nepotvrdilo, a tak byl 
Korok do chovu zařazen.

Čím byl Korok tak výjimečný?     
Vada nohy mu nedávala absolutně žádné 

závodní předpoklady. Když ho statek kupo-
val, nikdo ani nepomyslel, že by vůbec kdy 
mohl stát na startu nějakého dostihu. Jen jeho 
ošetřovatel Vašek Chaloupka v něho věřil… 
A to se vyplatilo. 

Korokova výjimečnost je ale také v jisté 
symbolice. Od 50. let nás ve Velké pardubické 
převyšovali ruští koně. Byl to Korok, kdo 
poprvé tu dlouhotrvající ruskou hegemonii 
prolomil a dostihy vyhrál, navíc se to stalo 
hned v roce 1969, a stalo se to celkem třikrát.

Korok byl, co se týká povahy, milionový 
kůň, bojovník, nic neměl prohrané a taky 
nerad vítězil s velkým náskokem. Jemu sta-
čily dvě délky, víc ne. 

Prožil 22 let ve stáji v Šinkvicích, pak po 
zranění, které si způsobil ve výběhu, musel 
být v roce 1984 utracen. Narodil se 11. led-
na 1962 v Horních Motěšicích, tatínkem byl 
francouzský hřebec Astyanax, kůň vynika-
jící třídy, vynikající třída maminka Cosiyia 
– překážková, dobrá. 

A pak se pan Ryška náhle zvedá s otáz-
kou: „Chcete vidět poklad?“ Vrací se 
s výpravnou publikaci Od Fantoma po 
Peruána s přehledem všech závodů Vel-
ké pardubické od prvního dostihu v roce 
1874. Knih bylo vydáno jen cca 200 kusů.

Antonín Ryška věnoval koním celý 
život. Už v důchodovém věku ho koně ještě 

>> pokračování ze strany 10

Antonín Ryška a Neapolitano VIII-5, r. 1987 /
 foto: soukromý archiv A. Ryšky

pokračování na straně 12 >>
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provedli i celou Evropou. Byl tam, kde se 
jely významné vozatajské závody, nejen 
jako divák, ale často se přímo podílel na 
přípravě koní pro závod. Jeho kamarády 
jsou vítězové vyhlášených vozatajských 
soutěží, dvojnásobný vítěz ve čtyřspřeží 
George Bardoš, pětinásobný mistr světa ve 
dvojspřeží Vilmoš Lazár, Josef Božik, který 
patří mezi top 10 nejlepších ve čtyřspřeží, 
pan Zoltán Nyúl – velký chovatel lipických 
koní, dvojnásobný mistr světa v družstvech 
ve dvojspřeží. 

Znalosti pana Ryšky ze světa koní jsou 
obdivuhodné. Během povídání mě zahr-
nuje množstvím takových koňských jmen, 
názvů plemen a stájí, které neumím ani 
vyslovit. Zná nazpaměť všechny vítěze Vel-
ké pardubické od roku 1974. Pamatuje si 
jména všech koní, kteří mu prošli rukama, 
včetně jmen předků a jejich mateřských 
stájí, jeho znalosti sahají až k praotci všech 
koní, kterým je originál arabský plnokrev-
ník. Srdeční záležitostí ale zůstávají lipicá-
ni, plemeno, které existuje už 450 let.

Než se rozloučím, nedá mi to a vyhléd-
nu z okna, abych znovu mohla uvidět Žid-
lochovice tak, jak jsem je vídala jako dítě.   
Skoro se mi z té výšky hlava zatočí… a víko 
kufru vzpomínek se znovu otvírá… Stojím 
v bytě naproti a tajně mlsám cukr čerstvě 
přinesený z cukrovaru, schovaný přede 
mnou a bratrem v misce vysoko na skříni, 
s partou „věžákových“ kamarádů zažívám 
tajné výpravy po sklepení domu, cákáme se 

v miniaturním betonovém bazénku ve dvo-
ře  a vybaví se mi i pro mě tehdy téměř horo-
rový zážitek z mikuláše, kdy paní domov-
nice Šupová v přestrojení za čerta obchází 
celý dům s pytlem na zádech, z něhož čouhá  
dětská nožička… (že to byla panenka, jsem 
pochopila později).

Nastoupím do výtahu. Cestou dolů si 
v duchu mockrát opakuji: děkuji za pří-
ležitost tohoto setkání.

>> pokračování ze strany 11

Vánoce s Popelkou

Vánoce jsou pro mne něco posvátného. Období, které nikdy jin-
dy v roce nezažiju. Každým rokem jiné, ale vždy výjimečně úžasné. 
Dnes jsem otevřela fotoalbum a začala vzpomínat na všechny ty 
nádherné vzpomínky během Vánoc, o některé se s vámi i podělím.

Vzhledem k tomu, jak jsou pro mne vánoční svátky důležité, tak 
také už několik let držím na Štědrý den půst, abych viděla zlaté pra-
sátko. Když vstaneme, všichni se přejí vánočního cukroví. Z táty se 
stane superhrdina a hrdě zabije kapra, kterého si vždy pojmenuji. 
Nebyl by to táta, kdyby se nezeptal, jestli tomu chudákovi kaprovi 
nechci useknout hlavu sama, ale s tímhle bych nikdy nedokázala 
souhlasit. Odpoledne jsme se sestrou vyslány s babičkou na hřbi-
tov, aby to u nás Ježíšek stihl. Po návratu z procházky je vše hoto-
vé a dveře do obývacího pokoje jsou zavřené. Co se tam asi děje? 
Vezmeme do rukou prskavky a jdeme na ulici pozdravit sousedy. 

Všem popřejeme krásné svátky a přispějeme muzikantům do kasič-
ky. Po štědrovečerní večeři čekáme, až zazvoní zvoneček. Nikdy to 
asi nepochopím, ale sestra zásadně nejde první ke stromečku. Asi 
nechce překvapit Ježíška. Rozdáme si dárky a koukneme se na Tři 
oříšky pro Popelku. Bez této pohádky by to nebyly Vánoce. Podle 
starých videí jsem zjistila, že jsem nenechala ani ostatní si otevřít 
vlastní dárek. Musela jsem být první, kdo ho vidí.

Letos mám vánoční náladu už od začátku listopadu, takže jsem 
nesmírně natěšená. Uvidím se s přáteli a rodinou, kterou nade vše 
na světě miluji. Važme si všeho, co máme, než to ztratíme. Neza-
pomínejte lidem říkat, jak moc je máte rádi. Nejen o Vánocích to 
člověka zahřeje u srdce.      

Veronika Ocásková, kvinta

Jak se to má s Ježíškem

Jak všichni víme, Vánoce jsou nejkrásnější období roku. Sejde se 
celá rodina, všichni si užívají pohodu a společně strávený čas, sle-
dují pohádky a Ježíšek rozdává dárky. Vzato kolem a kolem, Vánoce 
prostě mají své kouzlo. Když jsem byla ale ještě malá, tak trošku pro 
mě to kouzlo zmizelo.

Jednoho deštivého dne, když mi bylo asi sedm, jsem se ráno 
probudila s krásným pocitem, že večer bude Ježíšek nadělovat dár-
ky. Celý den jsem se nemohla dočkat toho, co mě bude čekat pod 
stromečkem. Dokonce k nám i přijela moje babička, a tak jsem s ní 
trávila čas. Když jsme šly s babičkou do sklepa pro nějaké suroviny, 
spatřily jsme velkou tašku. Babičku strašně zajímalo, co se v ní asi 
nachází, a tak se rozhodla, že se podívá.

Tento okamžik si naprosto přesně pamatuji až doteď. Pozoru-
ji babičku rozepínající velkou tašku, ze které najednou vykukují 

úhledně zabalené balíčky. Nejprve vůbec nechápu, kde se tam moh-
ly vzít, vždyť Ježíšek přece chodí až večer, nezazvonil na zvoneček 
a dárečky nejsou ani pod stromečkem. Pak už mi to ale pomalu 
začíná docházet. Dárky tam museli nechat rodiče a žádný Ježíšek je 
nenosí. S pláčem utíkám do pokoje…

Teď už všichni víme, jak se to má s Ježíškem, ale já jsem se to 
tehdy dozvěděla jako první ze svých vrstevníků. Pamatuji si, jak mi 
rodiče kladli na srdce, že to nesmím nikomu povědět. Nikdy jsem 
to nikomu neřekla, ale proč bych měla svým kamarádům lhát a 
proč jim lžou jejich rodiče? Vždyť Vánoce jsou rodinné svátky, tak 
proč by měl dárky nosit nějaký Ježíšek, když je můžeme dostávat od 
svých blízkých a jim zase na oplátku něco vracet?

        
Sára Šmajsová, kvinta

Lipicánky pana Antonína Ryšky / foto: soukromý archiv A. Ryšky
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V roce 1993 bylo snahou stárků k příležitos-
ti hodů obnovit židlochovický kroj. Hlavním 
stárkem a iniciátorem byl Tomáš Blumajer. Se 
svojí tehdejší stárkou Hankou Pacasovou na-
psali článek do Zpravodaje, kde mj. uvedli dří-
vější zvyky o hodovém veselí a stručně popsali 
slavnostní kroje ze Židlochovicka a také to, že 
bohužel jejich návrh, vrátit zpět kroje z naší 
oblasti, byl pro finanční náročnost zamítnut.

Od roku 2001 se usilovně o obnovu židlo-
chovického kroje snažila paní Jana Peterková. 
Ač její ambice opět ztroskotaly na finanční 
náročnosti, neupustila od svého snažení a 
díky své zručnosti si židlochovické kroje pro 
mládence a mladé děvče ušila sama. Kro-
je byly ozdobou některých městských oslav. 
Paní Peterková čerpala ze všech dostupných 
dochovaných publikací a veškeré své poznat-
ky konzultovala s Etnografickým ústavem 
v Brně, konkrétně s paní docentkou Mirosla-
vou Ludvíkovou.

Se složitostí práce paní docentky Ludvíkové 
se můžete seznámit v jejím obsáhlém článku, 
uveřejněném v Časopisu Moravského musea 
pod názvem „K otázce jižních hranic brněn-
ského kroje (kroj na Židlochovicku)“ v roce 
1966. Dovoluji si uvést pár citací z článku.

 „Protože kroj zanikl před sto lety, hlavním 
pramenem této práce byly především archivní 
zprávy, které, ačkoliv jsou hojné a často české, 
nedostačují, protože je často už nemůže terén 
ničím doplnit. Jednou z nevýhod je také to, že tu 
nevzniklo žádné větší lokální museum, a tudíž 
se krojem nezabývali ani místní vlastivědní 
pracovníci, ani se nedochovaly všechny krojové 
součásti.“

„Popis krojů, kromě velmi cenných, ale struč-
ných zmínek ze severních obcí ve Vlastivědě 
moravské, není. Většina pozdějších vlastivěd-
ných autorů se spokojuje s jejich citováním a 
prohlášením, že v tomto území není po kroji 
ani památky, ačkoliv v době, kdy své práce psa-
li, nebylo ještě vše tak ztraceno. Jak z toho všeho 
vysvítá, byly dnešní výzkum v terénu, konaný 
v letech 1964–1965, a snaha po syntéze velmi 
obtížné.“

Ve svém článku paní docentka Ludvíková 
uvádí rychlý zánik tehdejšího lidového oděvu 
vlivem stavby železnice a celkovou moderni-
zací společnosti. 

 „Výlučně zemědělský ráz byl narušen teprve 
stavbou železnice Brno–Vídeň v třicátých letech 
19. století, urychlovala přechod k moderní nive-
lizaci. Obce, které leží bezprostředně u této trasy, 
se jednak připojovaly na velká centra, jednak se 
samy industrializovaly, i když podniky, které tu 
vznikly, vázaly se také na rozkvět zemědělství.“

„Naproti tomu velké a bohaté zemědělské 
vesnice v údolí řeky Svratky jako např. Velké 
Němčice a Nosislav uchovaly dodnes svou odliš-
nost, protože zůstaly stranou veškeré železniční 
komunikace. Tím se ovšem změnila jejich stará 

Rekonstrukce židlochovického kroje byla oříškem, ale podařilo se 

Iva Šebestová
Spolek Kanava

Dámský kožíšek z černého sukna / foto: R. Šebesta

disposice, kdy ležely na staré důležité obchodní 
spojnici Brna s Uhrami. (…) I v poslední světové 
válce prošla tudy fronta, která měla pro nás ten 
nepříznivý výsledek, že v postižených vesnicích 
byly zničeny staré krojové součásti takřka beze 
zbytku, o lidové architektuře ani nemluvě.“

Rekonstrukce židlochovického kroje byl 
oříšek, s čímž si ovšem uznávaná etnografka 
paní docentka Ludvíková dokázala poradit. 
Dnes, díky její velmi precizní práci, kterou 
s láskou vykonávala, máme podrobný popis, 
jak by mohl kroj vypadat. Své poznatky čer-
pala z historické literatury, kronikářských 
zápisků, muzejních předmětů a především 
z dochovaných pozůstalostí.

Ke krojové vestě – kordule v článku uvádí: 
„Jediný dochovaný kus je ze židlochovického 
muzea a pochází buď přímo ze Židlochovic, 
nebo nejbližšího okolí. Podobá se kordule těšan-
ské (která je sama blízká kloboucké), má však 
charakteristické odlišnosti, jak ve střihu, kde 
zachovává oválný výstřih jako na Brněnsku, 
tak ve výzdobě, jako je porta, výšivka s karafiá-
ty a jednodušší přednice.“

Na uvedených fotografiích je zachycena 
obnovená verze kabátku, z rukodělné dílny 
– krejčovství paní Renaty Jahodové z Telnice. 

 „Ze židlochovického musea pochází sou-
kenný tmavomodrý kožíšek, zdobený nahoře 

na přednicích vodorovnou výšivkou a kolem 
výstřihu červenými soukennými trojúhelníčky. 
Rukávy jsou silně ovlivněny současnou měst-
skou módou, mají na dolním okraji zúžení 
řešeno jako špenzr – duté sámky přešité napříč 
a zdobené knoflíkem.“

I z těch několika uvedených úryvků z člán-
ku paní docentky Miroslavy Ludvíkové je 
znát, že získání informací ke krojům brněn-
ského venkova bylo jako hledání jehly v kupce 
sena. O to více si její práce vážím a obdivuji ji. 
S pokornou úctou a s ohledem na odkaz její 
práce bychom rádi společně s dalšími přízniv-
ci folkloru brněnského venkova vytvořili pub-
likaci týkající se dobových oděvů Židlochovic 
spadajících do první poloviny 19. století.

V letošním roce se podařilo obnovený žid-
lochovický kroj představit v hojnější míře, a to 
i díky finanční podpoře získané formou dota-
cí z Jihomoravského kraje. 

Děkuji všem jmenovaným i nejmenova-
ným, kteří obnovu židlochovického kroje 
podporovali, podporují a budou podporo-
vat. Sponzorské finanční dary v jakékoliv 
výši jsou vítány na bankovním účtu spolku 
KANAVA, z. s., vedeném u FIO banky: č. ú. 
2001807980/2010. 

Přeji všem klidný adventní čas, krásné 
Vánoce a mnoho zdraví v novém roce.

Panenka pod stromečkem

Od té doby, co jsem se narodila, měla jsem každý rok nejkrásnější Vánoce. Maminka mi 
říkala, že když mi byly dva roky, tak mě dali pod stromeček místo panenky, ten rok jsem 
dostala moc dárečků.

Je Štědrý den. Ráno se vzbudím a budím tatínka, ať jdeme zdobit vánoční stromeček. 
Maminka už je vzhůru a už vaří. Nakonec tatínka vzbudím a jdeme ven osekat vánoční 
stromeček. Ať se nám vejde do stojánku. Jdeme zdobit stromeček, u zdobení si užijeme 
plno legrace. Mezitím už to v kuchyni voní, maminka dělá bramborový salát, obaluje kap-
říka a řízečky. Na stole voní cukroví a už se blíží Štědrý večer.

I když už jsem teď starší, pořád jsou to pro mě nejkrásnější Vánoce – s ozdobeným stro-
mečkem, smaženým kapříkem a rozbalováním dárků. Jsem moc ráda, že jsme na Vánoce 
všichni spolu. 

Přeji všem šťastné a veselé Vánoce. 
Bartošová Aneta, 7. F
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DOLCE PASSIONE
Firma sídlí na adrese Masarykova 325.  

V posledních letech se stala oblíbenou zastáv-
kou mnoha zákazníků ze širokého okolí. 

V Židlochovicích se již několikrát před-
stavil jako cukrářská hvězda při zahajování 
Meruňkobraní. Jeho výrobky jste měli pří-
ležitost zakoupit také na našich farmářských 
trzích nebo při otevírání Komunitního cen-
tra, kde se jeho umělecky pojaté dezerty 
vyprodaly během jediné hodiny. Své neo-
třelé, moderní pojetí cukrařiny s nádechem 
slunné Itálie umí výborně zkombinovat se 
svou téměř profesionální výřečností. Jak sám 
rád říká: „Sladké je třeba zajíst něčím slaným, 
a já jsem víc na maso než na sladké. Klobásy, 
uzené, zabíjačka, tak to mám opravdu rád.“ 

V jeho firmě s názvem Dolce Passione jsou 
během normálního provozu hlavním artik-
lem zakázkové cukrářské výrobky. Nejvíce 
jdou na odbyt dorty na oslavy, svatby a různá 
rodinná výročí. Hodně dezertů, makronek, 
cukroví i sušenek z kvalitní italské mouky 
prodá jen tak na mlsání.  

To, že se Martin zamiloval do Itálie, je 
rozhodně znát na jeho neotřelém stylu, jak 
v názvech výrobků, tak v použití kvalitních 
surovin, poctivém zpracování a elegantní 
prezentaci. 

„Není potřeba sníst celý odlehčený (šizený) 
dort, ale jeden poctivý kousek nasytí nejen 
žaludek, ale i duši,“ říká Martin Beránek.

Pokud někdy zatoužíte ochutnat dezerty 
od Martina, budete si muset připravit i ital-
ský slovníček, názvy jako Fragola al trimen-
ti, Cubo di prugne a podobně jsou běžné. 
Zákazník se ale setká i se zcela netradičními 
názvy Martinových výrobků jako např. „To 
jako fakt?!“ nebo „Něco pro abstinenty“.

Nesmíme však v této době opomenout 
nabídku vánočního cukroví, kterou Martin 
obohatil také o bezlepkové. Nabídku najdete 
na jeho internetových stránkách www.dol-
cepassione.cz nebo na sociálních sítích.

LEKTORSKÁ VÝUKA
Martin učí cukrářskému řemeslu ve ško-

lách vaření v Brně i v Praze. Kurzy cílí pře-
devším na umění vyrobit kvalitní kynutá 
těsta, poctivé domácí cukroví, italské dezer-
ty, čokolády, plněné čokoládové pralinky a 
především učí novým trendům v gastrono-
mii. Tím nejnovějším je v současné době asi 
tažený karamel… 

Vedení odborných kuchařských kurzů 
Martinovi pomohlo také k funkci ambasado-
ra neboli odborného poradce… Již dva roky 

rubriku připravuje
redakce

působí jako ambasador v soutěži Young chef, 
která je určená dorostu budoucí gastronomie. 
„Při přípravě soutěžního dezertu jsem zkrátka 
soutěžícím k dispozici a pomohu nejen radou, 
ale rád někdy přiložím i ruku k dílu,“ upřes-
ňuje Martin.

Martin Beránek je tváří jedné 
z nejznámějších firem domácích robotů, 
a tak ho potkáte na veletrzích a řadě 
gastronomických akcí po celé republice. Točil 
pro TV Mňam a v posledních letech se stal 
také tváří cukrářských robotů prodávaných 
v České republice. 

Privátní cukrářské kurzy pořádá v domov-
ské firmě. 

„Přihlásit se a domluvit kurz doporučuji 
určitě přes telefon. Pokud telefon nezvedám, 
mám v té chvíli ruce od krému nebo od čoko-
lády. E-mailová korespondence také není moje 
silná stránka.“

MINULOST
Martina jste také mohli poznat jako skvě-

lého organizátora největší amatérské sou-
těže cukrářů, která se na jižní Moravě pořá-
dá. Upeč, co umíš v Nosislavi. Reportáže 
z uplynulých dvou ročníků byly odvysílány 
i v Regionální kabelové televizi Židlochovi-
ce, Vojkovice, Hrušovany u Brna.

SOUČASNOST
Ani v nelehké koronavirové době se Mar-

tin nevzdává. Oslovuje přátele a své pravidel-
né zákazníky a rád je obslouží před výrobnou 
v improvizovaném výdejním okénku Dolce 
Passione. 

„Moje výdejní okénko bývá otevřeno jednou 
za 14 dní. Nejbližší, na které vás zvu, bude už 
v sobotu 5. prosince 2020. Nechám termíny 
zveřejnit i v židlochovickém rozhlase, protože 
od vás mívám dost pravidelných zákazníků.“

Začal se více věnovat i své druhé vášní, 
masu. Ve zmíněném výdejním okénku nabízí 
nakládané maso, domácí uzené speciality a 
další zabíjačkové dobroty. A jak jsme zjistili, 
aby Martin zajistil ekonomické přežití firmy, 
začal už i brigádnicky pracovat pro kamaráda, 
kterému pomáhá řezat a trhat železobeton. 

BUDOUCNOST
V budoucnu plánuje otevřít ve vedlejším 

domě originální bistro, kde by nabízel nejen 
sladké výrobky, ale i další kvalitní potraviny, 
včetně teplých i studených nápojů. Je pře-
svědčen o tom, že to určitě zvládne: „Ano, 
pokud se republika vrátí brzy k „normálu“ tak 
plánuji otevřít už v roce 2022.“

VLASTNÍ PRODUKCE
Martin má také velkou školu od svého 

dědečka, který ho vedl od mala k zeměděl-

Služby a obchody ve městě: 
Martin Beránek – cukrářská výroba Dolce Passione

ství, což se úročí i v dostupnosti kvalitních 
surovin při výrobě. Je zvyklý na práce ve 
vinohradě, v sadu i na poli. Pěstuje vlast-
ní ovoce, jedlé květy na dekorace, bylinky 
do čajů a také zeleninu. Ovoce i zeleninu si 
vlastnoručně kanduje.

Jediný problém je ten, že den má pouhých 
24 hodin. Ten Martinův by měl být dvakrát 
tak dlouhý...

ODBORNOST
Hned po vyučení v oboru kuchař pracoval 

v Brně, v italské restauraci Ristorante Rialto.  
Pod vedením Zdeňka Pohlreicha, který mu 
pomohl k trochu jinému vnímání a cítění 
gastronomie, byl stážistou v pražském hotelu 
Marriott. Cukrářské vášní propadl  až při prá-
ci v Noem Arch. Pak již jako šéfcukrář pokra-
čoval svůj  sladký příběh kariéry v Il Mercatu, 
pod vedením Riccarda Lucque. V této době 
prošel i stáží v pražské restauraci La Bottega 
di Finestra, pod vedením mistra svého oboru, 
opět Itala, cukráře Daniele Combi... Nakonec 
se Martin vrhl do vlastního podnikání a nyní 
se řadí mezi vyhlášené šéfcukráře a lektory 
sladkých pokrmů v republice.

Martin Beránek (1984), sám tvrdí, že 
pokoru k řemeslu získal od své babičky a 
maminky.

Židlochovický rodák, cukrářský mistr a téměř pravidelný účastník našich Meruňkových slavností Martin Beránek, úspěšně podniká tepr-
ve šest let.  Za tu dobu si získal mnoho příznivců nejen v místě svého podnikání – v Nosislavi, ale i u nás ve městě.

Martin Beránek / foto: soukromý archiv

Firma:              Dolce Passione

Adresa:            Masarykova 325, Nosislav

Telefon:            + 420 603 532 572

E-mail:             dolcepassionecz@gmail.com

WWW:             www.dolcepassionecz.com
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Slavnostní ceremoniál spojený s ekume-
nickou bohoslužbou, který je tradičním 
mezinárodním setkáním skautských dele-
gací v Rakousku, při němž je Betlémské 
světlo předáno skautům z celého světa, 
proběhne letos z důvodu pandemie pouze 
online. 

To na druhou stranu dává skautům 
i veřejnosti příležitost se jej zúčastnit 
z domu a zažít tak alespoň kousek jedineč-
né atmosféry, která při tomto setkání panu-
je. Ceremoniál se uskuteční 12. 12. v kos-
tele v Salzburgu a bude možné jej sledovat 
online v přímém přenosu. Odkaz na stre-
am zveřejní na svém facebooku Skautské 
středisko Hrozen Židlochovice. 

Pokud to situace dovolí, další rozvoz Bet-
lémského světla bude po České republice 
probíhat od 19. prosince. K nám do Žid-
lochovic doputuje 23. prosince, kdy si pro 
plamínek naděje můžete přijít do Komu-
nitního centra v čase 17:00–19:00 hodin.

Pokoj ve mně – pokoj s tebou: Betlémské světlo opět zasvítí v našich domovech

Přípravy na rozvoz Betlémského světla po České republice jsou v plném proudu. Letos je to již po třicáté, co brněnští skauti ze střediska 
Řehoře Mendla zajišťují organizaci šíření světla. O to, aby se plamínek dostal i do našich domovů, se starají skauti a skautky ze Střediska 
Hrozen Židlochovice už třináctým rokem.

Betlémské světlo v průběhu třiceti let

Když v roce 1990 nastupovali skauti a skautky v Brně do vlaků s lucerničkami s Bet-
lémským světlem, nikdo nedokázal odhadnout, jestli to není nejen poprvé, ale i naposle-
dy. Kurýři tehdy s napětím vyhlíželi na každé zastávce, jestli tam na ně někdo čeká, jestli 
se informace o jejich cestě dostali k lidem, jestli je ta informace zaujala a jestli budou 
ochotni si pro světlo na nádraží přijít.

Jak vzpomíná jedna z prvních skautek, která se rozvozu zúčastnila již v onom roce 
1990, sestra Hedvika Šebková: „Ty začátky byly hodně dobrodružné, pěkný adrenalin. 
To napětí, kde nás budou čekat na nádraží a kde jenom projedeme. Já jsem si vzala na 
starost trať Brno–Praha a čas v Praze jsem využívala k pravidelným každoročním náv-
štěvám Jaroslava Foglara. Bylo to vždycky velmi příjemné setkání.“

Zpětné ohlasy po prvním ročníku přesvědčily organizátory, že tato akce má smysl, 
a připravil se další ročník – druhý, třetí atd., až je tu letos ten třicátý. 

Mezitím se akce pěkně rozrostla. Z původních sedmi vlaků je letos již 62 vlaků, které 
přivezou Betlémské světlo na celkem 765 nádraží.

Za ta léta se vystřídalo při rozvozu Betlémského světla několik skautských generací, 
které naplňovaly základní myšlenku této akce, že radost druhým lze udělat i bez drahých 
dárků a osobní kontakt je pro mnoho našich sousedů víc než jakýkoliv dárek.

A mezi kurýry se již začínají objevovat děti kurýrů ze začátku devadesátých let. 
Je hezké sledovat, jak se služba pro Betlémské světlo přeměňuje v rodinné tradice.

zdroj: betlemskesvetlo.cz

Je mrazivé ráno, vesnice je pokryta vrst-
vou bílého sněhu. Nastává nejkrásnější 
den v roce pro všechny malé i velké děti. 
Štědrý den! Snídaně je na stole, vánočka 
a bílá káva, případně čaj. Je třeba se najíst 
dostatečně, protože oběd se v tento den 
nepodává. Děti jsou rozechvělé, nemohou 
se dočkat setmění. Větší už pomáhají rodi-
čům v hospodářství a v kuchyni, menší 
dovádí venku ve sněhu. Sluníčko pomalu 
zapadá. Stromeček, který otec donesl z lesa 
patřícího k hospodářství, je nazdobený, 
stůl slavnostně prostřený. Okolo stolu je 12 
židlí, na které usedá 9 dětí, rodiče a babič-
ka. Všechny zvyky se v domě udržují podle 
babičky, která se narodila v roce 1889. 

Večeře začíná společnou modlitbou 
celého růžence. Tohle je zkouška zejména 

Štědrý den

Ivana Flajšingerová
Židlochovice

Jak slavili Štědrý den před více než 50 lety? Které zvyky přetrvaly do dnešních dnů? Jak moc se lišil průběh večera u obyvatel měst 
a vesnic? Pojďme si udělat malý výlet vzpomínkami aneb Štědrý den v Židlochovicích a v malé vísce na Vysočině na konci 50. let 
20. století.

pro děti, které již absolvovaly 1. svaté přijí-
mání, protože modlitbu vedou. Po modlitbě 
následuje samotná večeře, která má několik 
chodů. Začíná se rybí polévkou, po ní se 
podává žlutý vařený hrách (něco jako kaše, 
ale hrách je celý, nerozmačkaný) s dýňovým 
kompotem, pak švestková omáčka s vdol-
kem a teprve pak smažený kapr a brambo-
rový salát s octovou zálivkou. Po večeři je na 
stůl přineseno cukroví – vanilkové rohlíčky, 
makové tyčinky, strojkové cukroví – a suše-
né ovoce. Závěr večera patří stromečku a 
rozdávání dárků. Spát se musí jít brzo, okolo 
20. hodiny, protože rodinu čeká brzké vstá-
vání. Ve vesnici nemají půlnoční mši, ale tzv. 
jitřní mši, která začíná před pátou hodinou 
ranní a končí se svítáním. 

Ve stejný ranní čas, jen o nějakých 60 km 
dále jihovýchodním směrem, vstávají jiné 
neposedné děti. I zde je většinou na Štědrý 
den sníh a mráz, řeku lemuje ledová krus-
ta. Také snídaně je obdobná, vánočka a bílá 

káva. K obědu se podává krupicová kaše. 
Po setmění se rodina sejde u slavnost-
ní večeře, která začíná modlitbou Páně. 
K večeři se podává rybí polévka a smažený 
kapr se salátem. Pro ty, kdo neholdují ry-
bám, je připraven řízek. Po večeři se na stůl 
donesou kompoty a cukroví (vanilkové 
rohlíčky, domácí čokoláda, ořechové tyčin-
ky, kuličky s višněmi v rumu). Po večeři 
se rodina odebere ke stromečku, nejdříve 
se zpívají koledy a pak se rozdávají dárky. 
Později večer se sejdou s širší rodinou, kte-
rá bydlí v sousedním domě. Společně pak 
vyráží na půlnoční mši.

Dvě místa, dvě rodiny a Štědrý den. 
Mnoho rozdílů, ale především mnoho 
společného. Poselství Vánoc, které je stejné 
tenkrát i dnes. 

P. S.: Formičky na zmiňovanou čokoládu 
máme stále doma.

redakce Zpravodaje
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Jak jistě mnozí už víte, každoročně je v prv-
ní polovině ledna pořádána Tříkrálová sbírka 
v celé republice. V každé obci je dobrovolný 
asistent, který sbírku pořádá a spolupracuje 
s danou charitou. Sbírka se připravuje již půl 
roku předem, pro asistenty začíná práce asi v 
listopadu, kdy začínají oslovovat zájemce, kteří 
se chtějí sbírky zúčastnit. Vzhledem k celosvě-
tové situaci řešíme, jak sbírku konat. Peníze 
z této sbírky jsou totiž velmi potřebné a prá-
vě v důsledku aktuální pandemie se jistě zvýší 
počet lidí, kteří se budou na charitu obracet 
pro pomoc. V Židlochovicích jsou koledníky 
děti z naší základní školy a skupinky doprová-
zí většinou jejich rodiče. Byť osobní setkávání 
dětí s obyvateli je jeden z pilířů sbírky, z pre-

Tříkrálová sbírka 2021: Hledáme dospělé koledníky

Mgr. Daniela Tichá
asistentka sbírky Židlochovice

ventivních důvodů jsem se rozhodla letos naše 
žáky do sbírky nezapojit. S přáteli, kteří mi se 
sbírkou pomáhají, ovšem řešíme, jak tedy sbír-
ku realizovat. Pořadatelé chtějí nechat rozhod-
nutí na nás, ať se asistenti v dané obci rozhod-
nou dle vlastního uvážení. Ve hře bylo několik 
variant, např. že by byl zřízen stánek, kam by 
lidé mohli přijít přispět, další návrh byl, aby 
město obešli pouze dospělí lidé v daný den. 
Koledovali by pouze jednotlivci s dodržením 
bezpečnostních opatření tak, aby neohrozili 
sebe ani dárce. Situace se ale mění každý den a 
v této chvíli zatím nejsme rozhodnuti pro žád-
nou z variant. Jako většina akcí i sbírka se pře-
sunuje hlavně do online prostředí – požehnání 
koledníkům, Tříkrálový koncert…

Přesto, pokud bychom zvolili variantu indi-
viduálních dospělých koledníků, ráda bych 
poprosila dobrovolníky, kteří by chtěli s kole-
dováním pomoci, aby napsali na můj e-mail. 

Ať už tedy koledování dopadne jakkoliv, 
pořád máme společný cíl, který vystihuje 
i motto sbírky: Hlavní je pomoc lidem v nou-
zi a pomáhá každá koruna. Přispět můžete na 
uvedený bankovní účet a také jistě bude zpro-
vozněna SMS brána, kde lze přispět formou 
dárcovské SMS. Pokud sbírka v našem městě 
fyzicky proběhne, budete včas informováni 
místními médii a přes FCB.

Děkuji všem a přeji klidné vánoční svátky.

Asi se všichni shodneme, že když se ohlédneme za letošním rokem, 
je úplně jiný, než bychom si loni touto dobou mysleli. Přinesl nám 
mnoho zvratů a změn, které většinu z nás pořádně zaskočily. Těžkosti 
navíc zhoršuje to, že je lidskou přirozeností žehrat na osud a vidět 
v přítomnosti spíše negativa. 

Pojďme se ale zamyslet nad tím, co nám letošní rok přinese o Váno-
cích, kdy si připomínáme narození našeho Vykupitele. 

V době, kdy se Ježíš narodil, nezahrnul svět hmotnými dary. Nepři-
nesl dětem tuny hraček a dospělým nové ponožky. Narodil se jako 

Ježíš nám daroval to nejcennější, lásku. Darujme ji i my svým nejbližším    

Mgr. Paweł Cebula
farář

ten nejchudší. Ten, který nemůže nikomu nic hmotného dát. Přes-
to nám všem přinesl to nejcennější, co můžeme mít. Lásku. A to je 
jeho poselství pro dnešní dny. Žádné hmotné statky, ani nic jiného na 
světě, by nemělo smysl, pokud bychom neměli koho milovat. A tak 
nakonec, přes všechna neporozumění a dohadování, jsme tím největ-
ším darem, který můžeme dát, my sami. Naše pozornost, láska a čas, 
které můžeme o Vánocích věnovat někomu jinému, jsou to, co může 
dát každý. I ten nejchudší. Nepotřebujeme na to žádné peníze. 

A to je vzkaz pro letošní rok. Rok, který nám přinesl uvědomění 
si, jakou cenu mají lidská setkání. Věnujme proto čas (s potřebnou 
mírou opatrnosti) svým blízkým a lidem kolem sebe. Aby věděli, že 
jsou milováni. A nemějme obavy. Je to dar, který se nikdy neomrzí a 
nikdy nedojde. 

VIRTUÁLNÍ BOHOSLUŽBY
Po celou dobu omezení nabízí většina 

farností virtuální bohoslužby, které můžete 
sledovat prostřednictvím internetu nebo 
televize. 

Výdejní okénko YouTube na internetu má 
i židlochovická farnost. Tam najdete promlu-
vy otce Pawła ze záznamu,  ale nepravidelně 
i živé vstupy s možností přímo reagovat  pro-
střednictvím chatu.

Postup pro vyhledání okénka: do vyhle-
dávače zadejte: www.farnostzidlochovice.cz. 
Zde se objeví hlavní stránka farnosti.  Stačí 

Advent ve farnosti

redakce Zpravodaje šipkou sjet stránkou směrem dolů až pod 
Přehled bohoslužeb, kde najdete grafiku 
s textem: Opět zveme na YouTube kanál: 
Výdejní okénko. Myší klikněte na pod-
trženou část textu. Objeví se okénka zázna-
mů, pak si jen stačí vybrat, a to opět jednodu-
chým kliknutím na daný videozáznam.

NÁVŠTĚVY KOSTELA
Stále platí povinnost nošení roušky, platí 

také dodržování rozestupů a hygienických 
opatření. 

Pro zpověď můžete docházet půl 
hodiny před každou mší. Vánoční zpověď 
bude v úterý 22. 12. od 16 hod v kostele 
v Židlochovicích.

Téměř dva měsíce trvají omezení týkající se konání bohoslužeb. Po úplném uzavření kostelů došlo v závěru listopadu k uvolnění za pod-
mínek minimálního počtu věřících na mši. Od 3. prosince platí, že na bohoslužbách je povolen takový počet účastníků, který v daném 
kostele nepřekročí 30 % míst k sezení.

Zeptali jsme se: Otče Pawłe, jak budou 
letos probíhat vánoční  mše svaté?

Od 24. listopadu je kostel otevřený pro běž-
né mše. Jsem rád, že věřící přicházejí v počtu, 
který neporušuje vládní doporučení. Sám si 
nedovedu představit, že bych měl tomu dva-
cátému prvnímu příchozímu zakázat vstup 
do kostela.Mše svaté v období Vánoc budou 
slouženy v klasických  termínech, jak jsme 
zvyklí každý rok. 

Chtěl bych poprosit všechny, kteří na mše 
přijdou, aby byli ohleduplní ke svému okolí a 
dodržovali hygienická pravidla. 

Bůh nám žehnej!

Sbírkový účet 66008822/0800
Variabilní symbol: 777
konstantní symbol 379 (složenka) nebo 
558 (bezhotovostní převod)
Specifický symbol: jakékoli číslo
E-mail: daniela.ticha@zszidlochovice.cz
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Zázrak vánočního stromku

Pamatuji si, jak jsme se sourozenci vždy čekali na moment, kdy se 
pod stromkem skutečně objevily dárky. Po sváteční večeři jsme se 
vždy všichni odebrali do dětského pokoje v horním patře, který byl 
pro mě a mé dva sourozence společný, nechávajíce zářivý vánoční 
stromek dole v obýváku. Tam jsme trávili čas plněním vánočních 
tradic, falešným zpěvem koled – neboť nikdo v naší rodině nebyl 
žádný velký pěvec – a hraním různých her. Pravá sranda byla v tom, 
že po určitém čase se vždy jeden z nás vydal na nebezpečnou misi po 
schodech dolů, aby zjistil, jestli se pod stromkem dárky již nachází, 
či ne. Jelikož jsme ale nechtěli Ježíška vyděsit a odehnat, plížili jsme 
se vždy tmou jako tajní agenti na misi.

Mohly nastat dva scénáře – buď jsme se vrátili se svěšenou hlavou 
a oznámením, že se nám Ježíšek do domu ještě bohužel nevloupal, 

nebo jsme vyběhli po schodech nahoru, vyrazili dveře a začali vyvo-
lávat, že máme pod stromkem dárků, jako je hub po dešti.

Byl tam ale malý háček – rodiče nikdy neopustili dětský pokoj 
v horním patře. Nebo se aspoň nepamatuji, že by se tak stalo. 
Všechny potřebné věci jsme měli přichystané v pokoji a nikdo 
nikdy – kromě vyslaného dětského agenta, který se pokaždé měnil 
– neopouštěl místnost.

Dodnes mi zůstává záhadou, jak to rodiče dělali. V jistém smyslu 
to ale zachovává kouzlo vánočního zázraku, a to se mi na tom líbí 
asi nejvíce. Ať už nám dárky pod strom dopravil Ježíšek, mimozem-
šťan, nebo třeba rodiče.

student, kvinta

Studýnka róbená
mezi vinohrady,
pověz mně, má milá,
čí užíváš rady?

Poslední letošní příspěvek z knihovny začí-
náme ne bezdůvodně veršem. Všichni víme, 
že knihovny už dávno nejsou jedinými „stud-
nicemi vědění“, konkurence internetu je pře-
veliká. Právě proto vám chceme poděkovat za 
vaši přízeň. V době, kdy píšeme tento příspě-
vek, je knihovna z důvodu vládního nařízení 
stále uzavřená. Přesto nám dáváte najevo, jak 
jsou pro vás knihy nepostradatelné už jen tím, 
jak hojně využíváte služeb našeho výdejního 
okénka. Moc si toho považujeme.

Proč jsme začali veršem (konkrétně lidovou 
poezií shromážděnou moravským knězem, 
básníkem, překladatelem a sběratelem národ-
ních písní Františkem Sušilem)? Důvodů je 
hned několik. Současná situace, která nepřeje 
aktivitám v uzavřených prostorách, mnoho 
z nás přinutila cestovat alespoň „lokálně“ a 
dává nám poznat, jak krásně je hned za naši-
mi humny. Studánky v krajině mohou být 
právě jedním z cílů krátkých výletů. A protože 
čtete příspěvek z knihovny, musíme zdůraz-
nit, že se studánky staly nesčetněkrát zdrojem 
inspirace tvorby nejednoho našeho básníka či 
spisovatele. 

Studánku dej mi blízko u lesa
A nehlubokou Jenom na dlaň vody
A do ní žabku která vodu čistí
Na podzim povybírám napadané listí 
V zimě se budu starat aby nezamrzla
A v srpnu zavedu tam lidi žíznivé
A to je všechno Snad je v moci tvé
Udělat pro mne malý důlek vody
Ve kterém by se odrážela nebesa
   (Modlitba, Jan Skácel)

Putování ke studánkám zahajte v knihovně

Iva Zichová
městská knihovna

A která publikace z bohatého fondu knihov-
ny by neměla uniknout vaší pozornosti, ještě 
než se vydáte na cestu? Jednoznačně to jsou 
Naše studánky od Petra Kovaříka, kniha vyba-
vená bohatým fotografickým doprovodem. 
Vypráví o studánkách, které jsou uctívány a 
vyhledávány odedávna, a to se odráží i v při-
pojených pověstech a legendách. V knize sice 
nenajdete naše židlochovické studánky, ale 
z blízkého okolí třeba ta křepická, nazvaná 
pramen sv. Gorazda, nebo přibická Apoštolka 
v ní mají své čestné místo.

Nesmíme ale zapomenout na děti: věděly 
by, kdo má největší zkušenosti s odemykáním 
zamrzlé studánky brzy zjara? Určitě Křemílek 
a Vochomůrka, skřítci z Pařezové chaloupky. 
Studánka rajhradská se jmenuje Tajemná a pro 
kluky a holky s fantazií nebude těžké vymyslet, 
jaká skrývá tajemství… A znáte velkoněmčic-
ké studánky? Tu líně kapající u tábořiště, anebo 
jste na svých toulkách narazili na tu smutnou 
vyschlou, kterou pod svými dlouhými pažemi 
ukrývá více než stoletá košatá vrba? Jak ji zase 

rozveselit a udělat z ní bystrý pramen, s tím by 
dětem mohli poradit všichni Rumcajsovi, jsou 
to věru fištróni. Se studánkami mají zkušenos-
tí víc než dost.

Ať už vaše putování ke studánkám dopadlo 
jakkoliv – ať už jste narazili na silný pramen, 
objevili poetické kouzlo tohoto jedinečného 
krajinotvorného prvku, dovedlo vás k zamyš-
lení nad koloběhem života se střídáním rado-
sti i smutku, anebo jste vyhrábli z koutku duše 
jediný veršík z vašeho dětství začínající „Znám 
křišťálovou studánku…“ –, rádi se loučíme na 
konci tohoto roku tak, jak jsme v úvodu člán-
ku začali, lidovou poezií ze sbírky Fr. Sušila, 
tzv. koledou říkatedlnou a s přáním, aby vás 
provedla do přívětivějších dnů nového roku.

Studynka rájská, moc andělská,
Andělé jdou, zpívají,
Krista Pána hledají.
Našli tě ho našli na té rajské lóce,
On drží korunku v ruce…
 

Nejdřív pramínek z křišťálové studánky a později už živá dravá říčka / foto: P. Válek
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Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá. Toto 
pořekadlo zná snad každý, ale víte, kdo byla 
svatá Lucie a proč nám upíjí noci? 

Lucie se narodila roku 286 n. l. na Sicílii do 
bohaté rodiny křesťanů. Podle legendy ji chtěli 
provdat za mladíka, který byl pohanem. Ona 
sňatek odmítla a byla rozhodnuta rozdat veš-
kerý svůj majetek chudým. Když se mladík 
dozvěděl o jejím úmyslu, z pomsty udal Lucii 
za vyznávání křesťanství. Podle rozsudku měla 
být obětována pohanským bohům. Podle jiné 
verze legendy soud rozhodl odvézt Lucii do 
nevěstince. Když se biřic pokusil Lucii naložit 
na vůz a odvézt, zůstala stát jako přikovaná 
a nebylo možné ji naložit. Kat se rozzlobil a 
vrazil Lucii dýku do krku. Podle jiné legendy 
si Lucie vydloubla oči a poslala je mladíkovi, 
který o ni usiloval. Mladík Lucii sám podřezal 
hrdlo, proto bývá vyobrazena s dýkou v hrdle 
a miskou, ve které jsou lidské oči.

Lucie je patronkou velkého množství řeme-
sel. Chrání sedláky, skláře, sedláře, krejčí, šva-
dleny, tkalce, nožíře, kočí, notáře, ale i kající 

Obchůzka lucek: Kanava obnovuje starou lidovou tradici

Iva Šosová
Spolek Kanava

se nevěstky. Je také ochránkyní zraku. Památ-
ka svaté Lucie se slaví v celé Evropě, nejvíce 
v Itálii. Zcela výjimečnou roli má Lucie ve 
Skandinávii. Ve Švédsku tato postava nesou-
visí s italskou mučednicí, ale stala se hodnou 
pohádkovou postavou, která přináší o Váno-
cích světlo.

A proč tedy Lucie upíjí noci? Pořekadlo 
vzniklo v době, kdy fungoval juliánský kalen-
dář a svátek svaté Lucie připadal na zimní slu-
novrat, kdy je noc ze všech nejdelší. Zname-
nalo to tedy, že se má zimní den prodlužovat 
a noc zkracovat. V současnosti nastává zimní 
slunovrat 21. prosince. Po změně kalendáře na 
gregoriánský v roce 1582 se posunul čas, ale 
pranostika se uchovala.

V dobách minulých v předvečer tohoto svát-
ku chodívaly na Moravě i v Čechách ženy, kte-
ré byly většinou bíle oděné po domech. Říkalo 
se jim lucky, lucie, jinde i uce. Chodily samy 
nebo ve skupině. Co nosily v rukou, se lišilo 
geograficky. Mohly to být peroutky, lucerny, 
někde saze, mouka a na jihu Čech dokonce 
i nůž, aby dětem, které se nepostily, mohly 
párat bříška. Jiné obdarovávaly děti pamlsky. 
Nebyly to postavy zlé, ani dobré. Každá oblast 
měla svá specifika.

Lucky vyhledávaly zejména domy, kde se 
předlo. Tento den se totiž příst nesmělo. Lidé 
věřili, že pokud by přadlena neuposlechla 
zákaz, naplnila by svatá Lucie komínem světni-
ci prázdnými vřeteny a smůla by postihla ženu, 
která by nedokázala vřetena obratem napříst. 
Lucky většinou nemluvily, nebo vydávaly stra-
šidelné zvuky. Lucie byla však také symbolem 
čistoty, proto lucky „chodily na kontrolu“, mají-
li hospodyně již uklizeno na svátky. Současně 
také lucky do domu přinášely světlo a perout-
kami vymetaly z domu všechno zlé.

 
Tato pěkná tradice se pomalu začíná vracet 

k životu. I my bychom se chtěli se spolkem 
Kanava letos přidat k těm několika skupinám, 
které každoročně procházejí města a vesnice 
a symbolicky vymetají z domovů všechno zlé 
a špatné a přinášejí před vánočními svátky do 
života světlo jako naději. 

Pokud tedy potkáte večer 12. prosince v uli-
cích Židlochovic tiché, bíle oděné postavy 
s lucernami, nemusíte se bát. Jsou to lucky, a 
jestli chcete, zamávejte nebo zavolejte na ně, 
ometou vám symbolicky dům. Nikdy nevíte, 
třeba na těch pověrách něco je…

Velká pardubická a její trojnásobný vítěz ze Státního statku v Židlochovicích:  
Dostihový kůň Korok

PhDr. Martin Hladký, Ph.D.
Židlochovice

Korok za osmiletou dostihovou kariéru absolvoval 37 startů a dosáhl 25 vítězství / foto: archiv A. Ryška   

Poprvé ryzák Korok (1962–1984) vyhrál 
pardubický závod již 12. října 1969. Nutno 
dodat, že byl na svoji premiéru připravený 

o rok dříve, tj. v roce 1968, ale z politických 
důvodů (příchod vojáků Varšavské smlouvy 
na naše území) se závod nekonal. Dodejme, 
že Korokovi bylo tehdy sedm let a že v sedle 
byl Václav Chaloupka. Svého koně pojmeno-
val pro jeho inteligenci „profesor“.

Nejúspěšnějším koněm v historii závodů 
v Pardubicích je doposud ryzák Železník, 
který jako jediný dokázal zvítězit čtyřikrát, a 
to v letech 1987–1989 a 1991. Třikrát doká-
zalo zvítězit šest koní. Jedním z nich je prá-
vě Korok. Jde o léta 1969, 1971 a 1972. Pro 
srovnání pak – 14 koní zvítězilo dvakrát. 

Žokej Václav Chaloupka získal do své sbír-
ky čtyři vítězství, z toho tři s Korokem.

Korok zůstal známou legendou. Zdravotní 
stav dnes stále legendárního koně, který Vel-
kou pardubickou vyhrál třikrát, nebyl příz-
nivý. Narodil se s vrozenou tělesnou vadou 
– v kloubu měl vytočenou pravou přední 
nohu. Trpěl i katarovým onemocněním. 
Štěstí pro Koroka bylo, že si židlochovičtí při 
vyjednávání o cenách koní vzali i právě jeho, 
byť pravděpodobně opravdu pro maso. 

Pro více informací odkazuji na publikaci: 
FELDSTEIN, Petr. Dávat koním křídla: splně-
né a nesplněné sny Václava Chaloupky. Praha: 

Kristián Entertainment, 2018. 349 s. 
Dále např.: Pořad Na plovárně – Rozhovor 

Marka Ebena s fenomenálním žokejem.

Když se řekne Korok – je možné, že si nevybavíme vůbec nic. Snad si ale někdo vzpomene na 
kresleného Krtečka, kde jeden z vedlejších hrdinů je právě Korok. Anebo si snad někdo vybaví 
stále slavného koně Koroka, vítěze Velké pardubické, který je spojen právě i se Židlochovicemi.
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Nejčastěji se vyskytujícím druhem dat-
lovitých je na celém našem území straka-
poud velký. Areál jeho rozšíření zahrnuje 
téměř celou Evropu a přes Asii zasahuje až 
na japonské ostrovy. Na jihu se vyskytuje 
až na Kanárských ostrovech a na východě 
Asie v celé jihovýchodní Číně až po hrani-
ce s Vietnamem. U nás ho můžete spatřit 
od nížin až po horské lesy Krkonoš či Jese-
níků. Jeho oblíbeným biotopem jsou jehlič-
naté porosty, najdeme jej však také v lesích 
smíšených a listnatých až po lužní lesy jižní 
Moravy, častý je také v zahradách a parcích. 
Na celém našem území je celoročně stálým 
ptákem, občas jsou u nás pozorovány pod-
zimní invaze severních populací.

Strakapoudi patří k velmi pestře zbarve-
ným ptákům. Pro strakapouda velkého je 
typický červeně zbarvený podbřišek, ostře 
přecházející v bílé břicho a hruď, černý hřbet 
s dvěma velkými, bílými skvrnami a příčný 
černý proužek, oddělující bílou barvu tváří 
od bílého krku. Temeno samic je celé černé, 
u samců je tento černý pruh přerušený výraz-
nou červenou skvrnou. Mladí ptáci v prvním 
roce života mají celé temeno červené s čer-
ným okrajem.

Hnízdí ve stromových dutinách, které sám 
vydlabe. Hnízdění v budkách je výjimečné. 
Tok začíná již koncem února hlasitým 
bubnováním samců, následuje intenzivní 
honění samice, zakončené pářením. Snůšku 

MVDr. Pavel Forejtek
Židlochovice

tvoří v průměru pět vajec, na kterých střídavě 
sedí oba rodiče po dobu 12 až 13 dnů. Oba 
rodiče také krmí, nejprve v hnízdní dutině a 
posléze mláďata přebírají potravu u vletového 
otvoru. V této době jsou mláďata hlasově 
velmi aktivní a prakticky celý den se z hnízda 
ozývají.

Potrava strakapouda velkého zahrnuje 
jak živočišnou složku, tak složku rostlinnou 
– semennou. V době hnízdění a krmení mlá-
ďat konzumují různé druhy hmyzu – brouky, 
motýly, mravence a mšice, často požírají také 
ovocnou dužinu – třešně, meruňky, jablka 
a další. Známé je dobývání hmyzí potravy 
z kmenů či větví stromů, stejným způsobem 
dobývá v zimě larvy zavíječe kukuřičného 

Strakapoud velký – pestrobarevný bubeník jarního lesa

Strakapoud velký (Dendrocopos major) / foto: P. Trávníček

z kukuřičných palic. Pro získávání semen 
jehličnatých stromů využívá tzv. kovadlinky, 
což jsou rozsochy vhodných větví, do kterých 
šišku zasadí a postupně rozklove. Časté jsou 
také zimní návštěvy krmítek, zvláště pokud 
je zde k dispozici tuk. V jarním období zobá-
kem často „kroužkuje“ stromy a olizuje prýš-
tící mízu.

Strakapoud velký patří mezi užitečné dru-
hy ptáků, především z hlediska ochrany dře-
vin před hmyzími parazity. Pověst mu trochu 
kazí skutečnost, že v době hnízdění je občas 
schopný vybírat mláďata jiných druhů ptáků 
a používat je k výživě vlastního potomstva.

I když nás v současné době omezují vládní 
nařízení, neodpustím si alespoň jeden tip na 
výlet – procházku Šilinkovým dolem.

Šilinkův důl se nachází v údolí říčky 
Krounky v Přírodním parku Údolí Krounky 
a Novohradky. Úsek vychází z vesnice Před-
hradí a pokračuje do obce Kutřín. Celá tra-
sa měří 3 km, ale lze ji prodloužit do České 
Rybné (6 km).

První kroky romantickým údolím Šilin-
kova dolu vůbec nenaznačují, že by měl 
turista počítat s nějakými záludnostmi. 
Široká lesní cesta se vine podél bystré říč-
ky, skotačící mezi kameny a stromy podél 
pěšiny, a vytváří mohutnou zelenou klenbu. 
Najednou je však konec – cestu přehrazuje 
skála trčící nad vodou. Řetězy a žebříky jsou 
zde jedinou oporou pro odvážlivce rozhod-
nuté vydat se na druhou stranu. Chcete si 

Tip na výlet: Adrenalinová procházka údolím Šilinkova dolu

Ing. Petr Válek 
klub turistů

Romantická krajina údolí říčky Krounky / foto: P. Válek

na opačné straně skály oddechnout, že to 
máte za sebou? Kdepak – Krounka se jen 
tak nevzdává! Čeká vás přechod nad srázem, 
bez jakéhokoliv zábradlí, pouze za pomoci 
řetězů a několika žebříků.

Opravdovou adrenalinovou záležitostí se 
cesta stává za deštivého počasí.

Odměnou pro vytrvalé turisty je úchvatný 
pohled na říčku Krounku a nedotčená pří-
roda okolo.
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Z historie židlochovických domů: č. p. 85
Jan Hroudný                            
Vlastivědný spolek

Dům č. p. 85 se nachází na samotném 
kraji ulice Komenského, prakticky hned 
vedle radnice. Jan Burk jej ve své knize His-
torie židlochovických domů a jejich držitelů 
za léta 1609–1791 poprvé zmiňuje v zápisu 
z roku 1670. Dům je však téměř jistě mno-
hem staršího původu, nachází se totiž přímo 
v historickém jádru města. Pravděpodobně 
vznikl už někdy během 16. století. Původně 
byl ve vlastnictví obce, nacházela se v něm 
kovárna a hospoda. V roce 1670 jej obec 
vyměnila s Františkem Nevoralíkem za dům 
č. p. 31 (o kterém se můžete dočíst více v lis-
topadovém čísle zpravodaje). Nevoralík jej 
v roce 1680 přenechal svému nevlastnímu 
synovi Jiřímu Litomyšskému, jehož rodina 
dům následně vlastnila až do roku 1761, kdy 
jej židlochovický konšel Josef Litomyššský 
prodal Janu Procházkovi za 400 zlatých. Jeho 
stejnojmenný syn, který byl v Židlochovicích 
rychtářem, dům vlastnil až do roku 1800.

V 19. století se majitelé často střídali, jedním 
z nich byl např. druhý volený židlochovický 
starosta Anton Schwestka (dům vlastnil 
v letech 1838 až 1854). V době, kdy dům 
rodina Schwestků vlastnila, došlo k jeho 
přestavbě – bylo rozšířeno křídlo, čímž došlo 
k zastavění proluky mezi č. p. 85 a č. p. 84. 
V roce 1857 byl do prázdného prostranství 
mezi domy č. p. 85 a 86 umístěn sloup 
Nejsvětější Trojice. V roce 1873 byl přesunut 
před kostel a na jeho místě byly zřízeny dvě 
vodovodní pumpy – jedna čerpala vodu 
ze studny a druhá ji přiváděla potrubím 
z Blučiny. Pumpy zde stály nejméně do roku 
1908. Později je vystřídala trafostanice (zde 
se jedná pouze o mou domněnku, z fotografií 
nelze jasně poznat, jestli se skutečně jedná 
o trafostanici).

V domě se postupně vystřídalo několik 
obchodů. Z historických fotografií víme, 
že v něm měla obchod (snad s textiliemi) 
Bertha Podrazil. Za první republiky v něm 
měl prodejnu obuvi Viktor Valentini a jeho 
manželka Hermína. V domě nějakou dobu 
bylo i sklenářství. Původní přízemní objekt 
ale postupně přestal vyhovovat. V roce 1940 
jej jeho majitelé manželé Hoškovi nechali 
zbourat. Během bourání se jasně ukázalo, že 
v historické části domu s klenutými stropy 
byla kovárna, odkryté zdivo bylo totiž černé 
od kouře. Rozsáhlé sklepení pod domem bylo 
zasypáno a vstup do něj byl zazděn. 

Na místě původního domu byla podle plánu 
zednického mistra Jindřicha Jakše postavena 
nová dvoupatrová budova. V jejím přízemí 
byly obchody, v prvním patře četnické stran-
ice a ve druhém byty. V roce 1961 byly na 
domě provedeny menší opravy. Dnes v domě 
sídlí mj. pekařství. 

Hlavní prameny:
BURK, Jan. Historie židlochovických domů 

a jejich držitelů za léta 1609–1791.
Vlastní výzkum uskutečněný ve spolupráci 

s Ing. Hanou Hanzlíkovou.

Doma jsme byly čtyři děti. Ráno na 
Štědrý den jsme se probudili a stromeček 
už stál nachystaný a nazdobený na stole. 
To bylo okukování…

Maminka měla napečené cukroví linec-
ké, rohlíčky, tlapky. Tehdy se nepeklo tolik 
druhů jako dnes. Přes den ještě maminka 
jednou dodělávala ořechové měsíčky s cit-
ronovou polevou navrchu. To je moc dob-
ré cukroví, stáli jsem všichni čtyři kolem 
ní, a jak postupně vykrajovala, my jsme jí 
odkrojky pod rukama brali a ujídali. Brat-
rovi z toho pak bylo zle. Do večera byl ale 
v pořádku.

K vánoční večeři býval kapr. Potom 
tatínek v síni zaklepal na skleničku a řekl: 
„Právě přišel Ježíšek.“ No, i nějaké dáreč-
ky byly. Pobyli jsme u stromečku, zazpí-
vali koledy a potom jsme se všichni sešli 
vedle u babičky a strýce Rudy. Teta Štefka 
měla vždy nachystané zavařeniny, to bylo 
každý rok stejné a já jsem se na ty zava-
řeniny vždycky moc těšila. Měla takovou 
misku se třemi přihrádkami a tam tři dru-
hy kompotu. To se mi moc líbilo, protože 
doma jsme takové pěkné misky neměli. 
Teta také vždycky měla upečenou oře-
chovou podkovu. No, to jsme měli rádi. 
V noci se šlo na půlnoční mši. Maminka 
nás holky, ale i kluky zabalila do vlňáků a 
už se šlo.

Růžena, r. 1940

Miska s kompotem

Bydleli jsme v Blučině. A měla jsem to 
štěstí, že tu žily i obě moje babičky a vůbec 
spousta dalších příbuzných. Když se řek-
nou Vánoce, nejhezčí bylo, když jsme se 
po večeři a po rozbalení dárků pod stro-
mečkem doma oblékli a vyrazili na mara-
ton od jedné babičky ke druhé babičce. 
Neměli jsme to moc daleko, pár desítek 
metrů, tak mi ta procházka nevadila. Bylo 
ticho, bílo, sníh se třpytil a křupal nám 
pod nohama. U jedné babičky dárky a úpl-
ně jiné cukroví než doma. U další babičky 
zase dárky a zase jiné cukroví a navíc ješ-
tě jeden další stromeček se starodávnými 
ozdobami a s dalšími dárky u prababičky. 
Se všemi těmi lidmi jsme se běžně vídali, 
potkávali. Ale o Vánocích to bylo jinačí 
setkání. Nic se nemuselo, nikam se nepo-
spíchalo, žádné povinnosti, kterých je na 
dědině vždycky dost. Jen jsme byli spo-
lu, bez konfliktů, bez křivd, bez starostí. 
Sranda, chlebíčky, jednohubky, televize, 
víno a pohoda. A navíc jsem nemusela jít 
brzo spát!

 Jana, r. 1972

anketa

Korok nebo  Krteček?

Krteček, oblíbená postava animovaných filmů  výtvarníka Zdeňka Milera,  v jednom 
z příběhů jezdí na slepici, které říká Korok.
Otázka: Co bylo dřív?  Kůň Korok nebo Krteček a slepice. Odpovědi vložte do 
obálky s označením:  KRTEČKOVA POŠTA a vhoďte do poštovní schránky Informační-
ho centra.

Kde schránku najdete?  Na dveřích vedle hlavního vstupu budovy staré radni-
ce, Masarykova 100.

Schránka bude opatřena označením KRTEČKOVA  POŠTA a pro sběr odpovědí bude 
otevřena do 20. ledna 2021. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který 
obdrží drobnou cenu. Nezapomeňte proto uvést jméno a kontakt.

Dům č. p. 85, konec 19. století / foto: archiv 
T. Dratvy  

O Vánocích se nic 
nemusí

anketa
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Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek

Železniční trať Vídeň–Brno trvalo postavit pouhé dva roky

Před 185 lety, dne 12. března 1835, umí-
rá ve Vídni král uherský a český, markrabě 
moravský, císař rakouský a poslední císař 
svaté říše římské František I.

Po jeho smrti se stává novým císařem Fer-
dinand V., který byl v roce 1837 korunován 
králem českým. Před vlastní korunovací 
navštívil Brno, kde jako markrabě morav-
ský přijal hold moravské šlechty. Během 
této cesty se zastavil i na židlochovickém 
panství, u svého strýce arcivévody Františka 
Karla Habsbursko-Lotrinského a sestřenky 
princezny Therezie. (O této návštěvě velmi 
poutavě vypráví M. Jurák ve své knize Deva-
tero vyprávění).

Není však naším cílem psát o návštěvě, 
nýbrž o skutečnostech, které jsou propojeny 
prostředím a osobami, aby následně ovliv-
ňovaly život v naší oblasti. Jedná se o indu-
striální stavbu, která výrazně zasáhla do 
našeho života a do dnešních dnů je jednou 
z dopravních páteří v naší republice.

V roce 1836 byla založena CaK privile-
govaná Severní dráha císaře Ferdinanda, 
rakouská železniční a dopravní společnost. 
Jejím cílem byla výstavba železnice dle pro-
jektu Franze Xavera Ripla, z roku 1829, která 
měla propojit Dolní Rakousy přes Moravu a 
Rakouské Slezsko se Západní Haličí. Ještě 
téhož roku byla zahájena stavba mezi Víd-
ní a Bochní s vedlejšími drahami do Brna, 
Olomouce, Opavy, Bilska a Bělé.

Naplno se rozběhla v roce 1837, kde stav-
ba směřovala na sever od Vídně. Organisace 
stavby běžela současně v několika etapách, 
kdy se jednotlivé úseky setkávaly ve stano-
vených bodech a propojovaly se v liniovou 
stavbu. Tak byl k 6. lednu 1838 zprovozněn 
úsek Vídeň–Deutsch–Waram. V témže roce 
se realizovala stavba i na úseku Brno–Raj-
hrad–Břeclav. Na této trase proběhla první 
zkušební jízda Brno–Rajhrad dne 11. listo-
padu 1838.

První vlak projel trať na úseku Vídeň–
Břeclav dne 6. června 1839. Vlak byl připo-
jen na parní lokomotivu, která byla vyrobe-
na v Anglii, Stephensonovou lokomotivkou 
v New Castlu. Pro zahájení provozu byly 
vyrobeny dvě lokomotivy, které nesly pří-
značná jména: AUSRTIA a MORAVIA. 
Lokomotivy musely být po vyrobení pro-
vozně odzkoušeny na tratích v Anglii, aby 
následně byly rozebrány a lodí převezeny 
do Vídně, AUSTRIA byla zprovozněna ve 
Vídni, zatímco MORAVIA byla v bednách 
převezena formanskými vozy do Brna, kde 
probíhala její montáž a zprovoznění.

MORAVIA se tak stala první lokomoti-
vou na našem území. Na svou dobu moder-
ní stroj měl parametry budící dnes úsměv: 
Maximální rychlost 30 km/hod. Výkon 

15 kW. Uspořádání pojezdu 1 A. Hmotnost 
celková 9,1 t. Hmotnost adhezní 4,5 t. Rok 
výroby 1837.

Výstavba trati probíhala rychlým tem-
pem, a tak byl pravidelný provoz na celém 
úseku Brno–Břeclav zahájen 7. července 
1839. Tím byla k tomuto datu zprovozněna 
celá trať Brno–Vídeň. 

Jen pro zajímavost zveřejní cesta z Brna 
do Rajhradu trvala dle jízdního řádu pouze 
16 minut. V porovnání s dneškem nevidíme 
téměř žádný rozdíl (pouhé 2 minuty).

Když se z dnešního pohledu zamyslíme 
nad rozsahem provedených prací, které 
zahrnovaly vypracování stavební dokumen-
tace, terénní úpravy, stavby mostů a technic-
kých prostředků i výstavbu stanic a zastá-
vek, zdá se nám to být absolutně nereálné. 
Navíc byly téměř veškeré práce prováděny 
pouze ručně s minimálním vybavením. 
Veškeré zemní práce se prováděly krumpá-
čem a lopatou. Zemina se převážela na dře-
věných kolečkách, ručních vozících nebo 
pomocí selských vozů. Tuto práci prováděli 
dělníci – nazývaní ajzbonští tovaryši nebo 
také trhani – kvůli oblečení. Jejich společ-
ným znakem byla chudoba, nestálé bydlení 
a vztah k alkoholu. Na každém úseku jich 
pracovalo několik tisíc a po ukončení prací 
se přesouvali na další stavbu.

O něco vyšší pracovní kastou byli barabo-
vé – stavební specialisté ze zahraničí (pře-
vážně Italové), jejichž úkolem bývala stavba 
tunelů, mostů, viaduktů apod. 

Poslední nájemní skupinou byli občané 
přilehlých obcí, kteří přicházeli především 
s povozy, a to jak koňskými, tak volskými a 
kravskými, na přepravu nákladů a zeminy. 
U těchto se jednalo o jednorázové přilepše-
ní.

Pro dokreslení sociálních poměrů: denní 
mzda trhana 20 kr., denní mzda baraba až 
50 kr.

Cena stravy porce polévky 2 kr., bochník 
chleba 12 kr. 

Mzda se vyplácela denně po skončení 
šichty, která trvala 12–14 hodin. 

A ještě dvě zajímavosti: Na stavbě trati 
Hrušovany–Vojkovice pracovalo 1816 lidí. 
Stavbu řídil vrchní inženýr Karel Gheg.

Celou noc z 5. na 6. srpna 1839 řádila nad 
Hrušovanami a Vojkovicemi průtrž mračen 
s přívalovými dešti, které zvedly hladinu 
říčky Šatavy o 5,5 m. Takto vzniklá příva-
lová vlna strhla drážní most přes Šatavu a 
protrhla drážní těleso (násep) v šířce více 
než 45 m. Tím vznikla na nově zprovozně-
né trati Vídeň–Brno první výluka provozu 
způsobená povětrnostními podmínkami. 

Aby mohl být provoz trati obnoven, jez-
dily vlaky z Vídně do Žabčic, kde cestující 
přesedali na koňské povozy a byli přeprave-
ni do Vojkovic, kde již čekal vlak, který je 
dopravil do Brna. Obdobně byla zajištěna 
přeprava druhým směrem. 

Oprava trati včetně postavení mostu trva-
la celkem 55 dnů, tj. do 30. září 1839, kdy 
byl provoz na trati obnoven.

Tato příhoda způsobila, že ve Vojkovicích 
vznikla zastávka, včetně postavení strážního 
domku (vechtrovny) a přejezdu trati silnicí 
na Syrovice, chráněného závorami ovláda-
nými ze strážního domku.

Oficiálně zastávka ve Vojkovicích nebyla 
plánovaná a byla zřízena až za 45 roků.

Pokud se budeme snažit srovnat úroveň a 
rychlost stavebnictví s dneškem a veškerou 
moderní technikou, ale zejména byrokracií, 
zjistíme, že dílo, které bylo nutno projektově 
a organizačně připravit, dokázali v 19. století 
realizovat, včetně všech pomocných staveb, 
v řádu měsíců, zatímco v dnešní době se sta-
ví dálniční úsek spojující Brno se státní hra-
nicí v Mikulově již od roku 1996, kdy byla 
stavba zahájena, a předpokládá se, že bude 
tento úsek dokončen v roce 2026 dostavbou 
obchvatu Mikulova a spojením českého a 
rakouského dálničního úseku.

Inu, dnešní vymoženosti techniky 
21. století a přebujelé administrativy.

Bylo to v roce 2016, babička s dědou při-
jeli k nám, celá rodina se sešla v obýváku, s 
krásnou jedlí ozdobenou nejen všelijaký-
mi baňkami a ozdobami, ale i cukrovím a 
bonbóny, které jsme všechny děti ujídaly. 
Když už nadešel večer, všichni jsme zased-
li k velkému stolu, kde proběhla štědro-
večerní večeře, rodiče měli samozřejmě 
kapra, a my děti, co nám ryby ještě moc 
nechutnaly, jsme měly aspoň rybí prsty. Po 
tom, co jsme se všichni dosyta najedli, nás 
rodiče vyhnali před dům zapálit prskavky. 
Co jsme se vyblbli, tak jsme šli dovnitř, 
a sotvaže jsme se vyzuli z bot a svlékli si 
bundy, už se domem roznesl cinkavý zvuk 
zvonečku. Všichni jsme se naráz rozběhli 
do obýváku ke stromečku, kde jsme začali 
rozbalovat dárky.

Líbila se mi ještě jedna situace z jiných 
Vánoc, kdy naopak naše rodina přijela za 
babičkou. Děda má rád RC modely a má 
doma spoustu letadel. Na jedno z nich 
vzadu na výškovku připevnil zvoneček a 
pak jenom pod stolem s vysílačkou výš-
kovkou zahýbal a bytem se opět ozval 
zvoneček. Všichni, včetně mých rodičů a 
babičky, se divili jak to, vždyť jsou přece 
všichni u stolu? Snad jediní, kdo se nedi-
vili, byli moji mladší bratři, kteří ještě stále 
věřili na ježíška

Michal Himer

Zvoneček
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TAJENKA: latinský název pro lidský orgán trávicí soustavy, který produkuje důležité enzymy 
a hormony. (Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.) 

Rozluštění tajenky z minulého čísla:  deklarace

Nové knihy

KříŽidle Víta Funka: Lidské tělo

autorka kresby: Terezka Nováková, 7 let 

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
STEEL – V nemilosti, BACH 
– Ženy z Ostrova kamélií, 
LACROSSE – Vinařství, 
JACOBS – Kavárna U Anděla 
2: Osudová léta

Společenské romány
PAGE – Nový domov, 
COLLINS – Vyznání Fran-
nie Langtonové, CLARK 
– Pohlednice bez podpisu, 
FARAGO – Svatební plán

Psychologické romány
OWENS – Kde zpívají raci, 
KAY – Sedm lží, McDONALD 
– Osudný pád, DEVERAUX 
– Oprávněná vražda

Historické romány
HARROD-EAGLES – Cesta 
bez konce, HAWKER – Na 
hraně noci, VONDRUŠKA 
– Manželské zrcadlo, GORT-
NER – Carevna

Romány českých a sloven-
ských autorů
KELEOVÁ-VASILKOVÁ 
– Rodinné klubko, GÖBL 
– Tichý společník, BOLAVÁ 
– Před povodní, KLÍMA 
– Šarlatán, NĚMEC – Mož-
nosti milostného románu

Humoristické romány
KAY – Už zase sloužím 
o Vánocích, JONASSON 
– Sladká pomsta, BOČEK 
– Aristokratka u královské-
ho dvora, HOŠEK – Příliš 
vysoká očekávání

Detektivní romány a 
thrillery
JACKSON – Pustina, 
KALLENTOFT – Katův 
polibek, ABBOTT – Podej 
mi ruku, FRASIER – Nejsem 
z ledu

Fantasy a sci-fi romány
BENNETT – Čaropisci

Literatura faktu
FAIRWEATHER – Dobrovol-
ník, GILBERT – Auschwitz a 
spojenci

Plochá kost na zádech
Zádový sval spojující hlavu s páteří
Hormon snižující hladinu cukru
Největší zuby v ústech
Tkáň spojující kosti 
Nejdelší kost v lidském těle
Jeden ze smyslů člověka
Velká kost tvořící ústa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.                        

2.        T                

3.          N              

4.                        

5.         CH               

6.                        

7.                        

8.           T             

1. Plochá kost na zádech
2. Zádový sval spojující hlavu s páteří 
3. Hormon snižující hladinu cukru
4. Největší zuby v ústech
5. Tkáň spojující kosti  
6. Nejdelší kost v lidském těle 
7. Jeden ze smyslů člověka 
8. Velká kost tvořící ústa 

TAJENKA: latinský název pro lidský orgán trávicí soustavy, který produkuje důležité 
enzymy a hormony.  
(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje).  

pokračování na straně 24 >>

                  Nejkrásnější Vánoce
Příběhy z obsahu prosincového čísla Zpravodaje, 

ale i další, které se již nevešly, 
najdete pod tímto QR kódem. 

Redakce Zpravodaje děkuje všem, 
kdo se o svoje vzpomínky podělili.

Stolní kalendář na rok 2021  
Stejně jako v minulém roce vydává město 
Židlochovice stolní kalendář i na rok 2021.
Doručování do vašich schránek proběhne 

ve dnech 10.–12. prosince.   

Informace občanům sledujícím kabelovou televizi Židlochovice
Ti z vás, kteří ztratili signál Regionální kabelové televize Židlochovice přijímaného v DVB-T, si mohou 

vysílání znovu zapnout. Ve spolupráci se selfnet jsme problém vyřešili a vysílání židlochovického 
infokanálu by měl již všem, kteří mají kabelovou televizi  fungovat. Infokanál Židlochovice přijímá každý 

občan města zdarma v základní nabídce. Pokud řešíte problém stále, je třeba informovat selfnet 
na tel. 533 383 335 a domluvit si individuální řešení.
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Náměstí v zimě (pravděpodobně 30. léta 20. století) / foto: archiv T. Dratvy

Náměstí v červnu 2020 / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Nové knihy

Jana Poncarová: Alžběta a Nina

Kniha střídavě líčí osudy babičky Alžběty od 20. let minu-
lého století a její vnučky Niny ze současnosti. Děj se odehrává 
v pochmurných, ale zároveň krásných Sudetech.

Naučná literatura
CÍLEK – Jak přejít řeku, 
FOUROVÁ – Nejez blbě, 
ŠIMANOVSKÝ – Hry pro 
zvládání agresivity a nekli-
du, DVOŘÁKOVÁ – Origi-
nální výrobky z přírodnin a 
odpadu

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
FISCHEROVÁ – Nevídaná 
podívaná, SUESS – Čím 
budu, až vyrostu?

Pohádky
ADAMEC – Nové pohádky 
o nezbedných mašinkách, 
MÍKOVÁ – Pohádky na před-
pis, KOTOVÁ – Jak se žirafa 
vytahovala a další pohádky

Pohádkové příběhy
POSPÍŠILOVÁ – Školní štěně, 
STANČÍK – Jezevec Chrujda 
krotí kůrovce, CIPROVÁ 
– Ema a jednorožec: Zázrač-
ný lektvar, MEDZVECOVÁ 
– Prázdniny v Palmárii

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
ŠVRČEK – Strážci Sovího 
vrchu, YUSTE – Herkules, 
TOLONEN – Strašidelná 
cesta

Humorné příběhy
BOSCH – Jestli toto čteš, 
tak už je pozdě, VALACH 
– Ukradený poklad, SMOLÍ-
KOVÁ – Vynálezce Alva 3

Literatura young adult 
ROONEY – Normální lidi, 
CLARE – Nejstarší kletby, 
WILSON – Tančím charles-
ton

Naučná literatura
FIŠAROVÁ – V bříšku, 
DAVIES – Hravý atlas, SEED 
– Fakt hustá zvířata, HNÍK 
– Můj atlas Evropy, GRYLLS 
– Příručka pro začínající 
dobrodruhy

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

>> pokračování ze strany 23



jižní Morava
106.5 FM | R-BRNO

každý den 7.20 a 14.40

DOMÁCÍ 
ŠTĚSTÍ IVY 
HÜTTNEROVÉ

Tepovací vysavač Würth k zapůjčení 
v Židlochovicích

Ceník: 350 Kč / den včetně chemie
600 Kč / víkend včetně chemie
  50 Kč / chemie navíc

K vysavači máte zapůjčené veškeré příslušenství, co vidíte na fotografii!!!

Pro zapůjčení vysavače volejte na tel.: 776 527 065 – p. Adámková

25Inzercewww.zidlochovice.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím dům nebo stavební pozemek. MUDr. 
Eduard Minks, tel.: 605 401 865.

Pronajmu garáž na Žižkově. V případě zájmu 
volejte na telefon 607 884 812.

DARUJTE radost a PĚKNÉ CHVÍLE S KOČIČKOU, 
která vám rozjasní všední dny. Pohodový nejen 
adventní čas – telefon: 720 499 951.

Do našeho kolektivu hledáme fyzioterapeutku/
fyzioterapeuta s praxí. Prosím ozvěte se nám: 
neurologiezidlochovice@seznam.cz.
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Městská knihovna Židlochovice, po, st, pá: 8:00–11:00, 
12:30–17:30

Sobota 12. 12. | Obchůzka Lucek 
 Lucky projdou večer ulicemi města, spolek Kanava

Neděle 13. 12. | Adventní zastavení s řemeslem
13:00–18:00, Areál Komunitního centra           
 

Středa 23. 12. | Betlémské světlo
17:00–19:00, Skauti Židlochovice, Komunitní centrum

Adventní neděle | Štěstí zdraví vinšujeme vám… 
Zpívání koled na 1., 2., 3. a 4. adventní neděli.

Sobota 5. 12. | Mikuláš zvoní podkůvkami koní 
Mikuláš na koňském spřežení projede městem. 

Pondělí 7. 12. – 29. 1. 2021 | Výstava andělů 
Když za okny létají andělé, všem na duši je vesele.
Doneste nám  anděly vytvořené z jakéhokoliv materiálu 
nebo jen nakreslené. 

�idlochovický advent 

Měsíčník MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ. Periodický tisk územního samosprávného celku Židlochovice. Vydává město Židlochovice. Tisk povolen Ministerstvem 
kultury ČR ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Odpovědná redaktorka: Milena Moudrá, milena.moudra@zidlochovice.cz. Grafická úprava, inzerce:  
Renata Nováková, renata.novakova@zidlochovice.cz. Jazyková úprava: Světlana Zapadlová Tisk: Centrum digitálního tisku s. r. o. Náklad 1750 ks.  Na zveřejnění příspěvků 
nevzniká právní nárok. Mediální komise si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Uzávěrka je k 15. v měsíci. Výtisk je neprodejný a je bez-
platně doručován občanům Židlochovic. Datum a místo vydání: 4. 12. 2020, Židlochovice. Foto na titulce: M. Mžíček 2017 ©. V elektronické podobě na www.zidlochovice.cz.

V židlochovické 
kabelové televizi se 
vánočně nalaďte ….

Od 11. prosince 
vysíláme záznam advent-

ního koncertu Českého 
filharmonického sboru 
Brno z kostela Povýšení 

sv. Kříže v Židlochovicích 
v roce 2016, 

natočený TV NOE.

Videomagazín naladíte 
v časech 13:00, 18:00, 

20:00 a 22:00 hod.

Redakce RKT  přeje všem 
divákům silný signál 

a hodně zdraví v roce 
2021!



vytvořila Michala Kopečková

27www.zidlochovice.cz
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vytvořila Michala Kopečková


