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V lednu začalo očkování vakcínou proti 
covid-19. Jako první byli na čekací listinu 
zařazeni senioři nad 80 let. Jejich počáteč-
ní očekávání vystřídala bezradnost ze sys-
tému registrace k očkování, a později se 
dostavily i otazníky ohledně jedné z vak-
cín, AstraZeneca. Je s touto vakcínou něco 
v nepořádku?

Především bych chtěl říct, že nejistotu 
seniorů chápu. Ze stávající situace se musí 
cítit dezorientovaní a ztracení. Informace 
přicházejí rychle za sebou a mění se, co bylo 
včera, je dnes jinak.

Jan Vitula: Naše typická česká tvořivost si s proočkováním nějak poradí

Téma o vhodnosti očkování vakcínou 
AstraZeneca pro jejich generaci se podle mě 
hodně zveličuje. Povolovací orgán Evrop-
ské unie označil vakcínu AstraZeneca jako 
vyhovující. Jediné, z čeho pramení momen-
tální vlna pochybností, je, že testovaný vzo-
rek cca 24 tisíc lidí obsahoval malou část 
populace nad 60 let. To ale v žádném přípa-
dě neznamená, že by vakcína měla mít pro 
seniory vyšší riziko nebo menší účinnost.

Obavy seniorů podle Vás tedy nejsou 
opodstatněné?

Vzniklá vlna pochybností pramení z toho, 
že v některých zemích mají přísnější kritéria 
a trvají na dotestování na seniorech. Protože 
žádný logický důvod nevhodnosti vakcíny 

Milena Moudrá
redaktorka

AstraZeneca není, naše vláda s rozhodnutím 
Unie souhlasila.

V tento moment jsou k dispozici vakcíny 
firem Moderna, AstraZeneca a Pfizer/Bion-
Tech. Já bych rozhodně doporučoval vakci-
naci od kterékoli z nich, protože jedině to 
zabrzdí šíření viru.

Příkladem je Izrael, kde je již naočkováno 
až pět milionů lidí. Nemocnost se rapidně 
snížila a nejsou případy s vážným průbě-
hem. Bylo naočkováno tolik lidí, že kdyby 
cokoliv s vakcínou nebylo v pořádku, už by 
se to ukázalo.

Ledovka pod rozhlednou
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I u nás by se lidé rádi očkovali, ale sys-
tém s registracemi je nepřehledný a poma-
lý. Čím je to podle Vás způsobeno?

Má to několik příčin. Dodávky vakcín se 
vyjednávaly centrálně loni v létě přes Evrop-
skou komisi, kdy si členské státy sestavily 
požadavky, na jejichž základě komise udě-
lala objednávku. Při pozdějším vývoji šíření 
viru si některé země vyhodnotily, že prvotní 
počty nebudou stačit. Proto si už na podzim 
vyjednaly dodávky navíc. Česká republi-
ka zůstala u původních čísel a objednávku 
nenavýšila.

Záhy nastala celosvětově obrovská poptáv-
ka po vakcínách a v momentě, kdy i naše 
vláda procitla a objednávku zvýšila, byl už 
sestaven dlouhý seznam čekatelů s přesným 
plánem dodání. Navíc AstraZeneca (která 
je primárně britskou firmou) zjevně upřed-
nostnila britský trh. 

Nicméně dominantní problém je v tom, 
že stát není schopen očkování zorganizo-
vat. Je až fascinující, jaká míra neschop-
nosti ve vrcholovém vedení státu vládne. 
Teprve teď, k začátku března, přišlo koneč-
ně povolení k očkování praktickými lékaři, 
zatímco v Německu nebo Izraeli už termí-
ny pro očkování sestavovali na podzim. Jde 
o obrovskou míru nekompetence z hlediska 
vedení státu.

Přesto ale zůstávám optimistou a věřím, 
že jakmile budeme mít vakcín dostatek, což 
by mohlo být už v dubnu, naše typická česká 
tvořivost si zase nějak poradí a nastane sys-
tematické proočkování společnosti.

Ne každý je takový optimista, nálada 
mezi lidmi není dobrá. 

Že to má závažné dopady na psychiku, 
vidíme všichni. Člověk je tvor sociální a kon-

takty potřebuje, nucená izolace neprospívá 
nikomu. K tomu ještě ekonomická situa-
ce spojená se ztrátou zaměstnání, to unese 
málokdo. Míchá se spousta vlivů dohroma-
dy a dopad na psychiku je opravdu velký. 

Vraťme se zpět k nám do Židlochovic. 
V poslední době jsme zde zaznamenali čet-
né krádeže. Veřejnost je kritičtější k práci 
policie, často odkazuje na městské kamery. 
Je město dostatečně vybaveno kamerovým 
systémem?

Otázka je, co znamená dostatečně. Pokrýt 
celé město je provozně hodně náročné. 
Zapojení kamer vyžaduje spoustu propojo-
vací technologie a složitou logistiku. Není to 
ani levná záležitost, máme ale vytvořenou 
mapu míst, kde bychom chtěli kamery dopl-
nit. Prioritou je však výměna současných 
kamerových zařízení, z nichž některá už jsou 
technologicky poměrně zastaralá.

Z hlediska bezpečnosti by bylo ideálním 
řešením kamerové pokrytí všech ulic ve 
městě, na druhou stranu si ale myslím, že 
míra sledování by měla být v rozumných 
mezích, aby zachovala dostatečnou intimitu 
každého.

Počet strážníků městské/obecní policie 
je daný ze zákona?

Žádný zákon toto neurčuje. Obec si roz-
hodne sama, zda bude, nebo nebude mít 
obecní policii. Některé obce mají třeba jen 
jednoho měšťáka, který je zaměstnancem 
s klasickou osmihodinovou pracovní dobou 
a nárokem na dovolenou.

Pakliže chcete pokrýt nepřetržitý provoz, 
tedy i noční služby, a ty z důvodu bezpeč-
nosti po dvou lidech, dostáváte se až na deset 
lidí.

Židlochovice se pro založení městské poli-
cie rozhodly už dávno, dnes máme veřejno-

právní smlouvu s okolními obcemi, které se 
finančně na činnost městské policie skládají.

Veřejnost by ráda viděla městské strážní-
ky více v ulicích.

To není jednoduché. Obsluha okolních 
obcí vyplývající ze smlouvy generuje pokry-
tí širšího území za hranice města. Strážník 
musí často vyjíždět k případům, kdy čas hraje 
důležitou roli. Kdyby byl urgentně odvolán 
z pochůzky třeba na sídlišti, než se dostane na 
základnu pro auto, uběhnou cenné minuty.

Upřímně řečeno, i přes občasné výtky 
veřejnosti jsem s činností městské policie 
spokojený. 

Myslíte si, že ve srovnání s jinými městy 
jsme bezpečným městem?

Dosavadní čísla potvrzují, že ano. Historic-
ky jsme sice jeden větší problém řešili, ale i po 
posílení státní policií si nyní stojíme dobře, a 
to i z hlediska celorepublikových statistik.

Za přítomnost Policie ČR v Židlochovicích 
jsem rád, protože naši měšťáci jsou vybaveni 
jen některými kompetencemi, a dostanou-li 
se na jejich hranu, obracejí se na státní poli-
cii. Musím říct, že v posledních letech je vzá-
jemná kooperace velmi dobrá.

Na závěr našich rozhovorů vždy uvádíme 
grafické okénko s datem setkání s občany 
U šálku čaje. Už rok žádné okénko nemá-
me, chybí Vám tato setkávání?

Hodně. Musím říct, že cítím velký deficit. 
Mám ta setkání rád, protože když si s lidmi 
sednu a bezprostředně vidím, na co a jak se 
ptají, dokážu se orientovat v tom, co je zajímá 
a trápí. I teď mě lidé zastaví a mají otázky, ale 
je to úplně něco jiného. Ale doufejme, že se 
očkování brzy naplno rozběhne a třeba ještě 
před prázdninami budeme moci tuto hezkou 
tradici obnovit.

>> pokračování ze strany 1

oznámení

Policie České republiky, Obvodní oddělení Židlochovice, děkuje občanům obce za spolupráci při případech krádeží věcí ze 
zahrad, dvorů a garáží domů. Na základě poskytnutých informací a důkazů byly zjištěny osoby podezřelé z těchto skutků, proti 

kterým je v současné době vedeno trestní řízení.
Děkuji za spolupráci!  npor. Bc. Libor Dofek v. r., vedoucí oddělení

Další prodloužení platnosti řidičských průkazů 
V souvislosti vydáním evropského nařízení 2021/267 ze dne 16. 2. 2021 se platnost dokladů (ŘP, PZŘ), kterým skončila platnost 

v období 1. 9. 2020 až 31. 3. 2021, prodlužuje o 10 měsíců (např. ŘP/PZŘ platný do 5. 12. 2020 se považuje za platný do 5. 10. 2021).
Tímto nařízením jsou dotčeny i doklady, kterým skončila platnost v době od 1. 2. 2020 do 31. 8. 2020, kterým je prodloužena 

platnost o 7 měsíců (např. ŘP/PZŘ platnému do 25. 4. 2020 se platnost prodloužila do 25. 10. 2020), se dále prodlužuje platnost 
o dalších 6 měsíců nebo do 1. 7. 2021, podle toho, co nastane později (tzn., že ŘP/PZŘ původně prodloužený do 25. 10. 2020 je platný 

nejméně do 25. 4. 2021, ale při zohlednění druhé podmínky je tedy platný až do 1. 7. 2021).
Výše uvedené prodloužení se nevztahuje na platnost karet řidiče digitálního tachografu!

Uzavírky na dálničním sjezdu Hustopeče
Od 14. 3. 2021 do 1. 6. 2021 bude probíhat rekonstrukce levé části vozovky dálnice D2 v úseku 31,9–2,3 km. 

Postupně počítejte s uzavírkami nájezdů/sjezdů na dálnici D2 v Hustopečích. 
Sledujte, prosím, pozorně přechodné dopravní značení, abyste si ušetřili případnou zbytečnou zajížďku.

Přes naše území budou postupně vedeny i objízdné trasy, 
dbejte proto zvýšené opatrnosti a počítejte s možností většího provozu na komunikacích.
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Testovací kamion si v Židlochovicích ověřil provoz

V polovině února řada lidí v Židlochovicích 
s podivem sledovala velký bílý kamion parku-
jící naproti vlakovému nádraží a u něj rozesta-
věný modrý stan. Hlášení městského rozhlasu 
současně nabízelo možnost bezplatně se otes-
tovat na covid-19 v tomto kamionu. V souvis-
losti s tím se na mě obrátilo několik občanů 
s dotazem, o co se jedná a proč je vůbec toto 
testování nabízeno, když v Židlochovicích je 
možno nechat se prověřit v laboratořích paní 
MUDr. Šťastné. 

Odpověď je trochu delší. Organizace Poda-
né ruce plánovala kamion primárně využít 
pro vakcinaci. Vzhledem k tomu, že se ale 
očkování časově posouvá a zároveň prudce 
narůstá počet nakažených, rozhodlo se vedení 
společnosti aktuálně využít kamion v pomoci 
při testování v místech, kde mají občané horší 
dostupnost k této službě.

Současně však bylo potřeba toto testování 
někde vyzkoušet. Nešlo o vyzkoušení samotné-
ho testování (testy jsou certifikované a odběry 
provádí zkušení pracovníci, celý postup odbě-
ru i vyhodnocení je ověřený několikaměsíční 

Ing. Jan Vitula
starosta

praxí). Šlo spíše o vyzkoušení celkové logis-
tiky a manipulaci s takovýmto zařízením. 
Kde v obci zaparkujete tak velký kamion, jak 
rychle ho zvládnete rozložit, kam se napojíte 
na elektřinu a celá řada dalších technických 
věcí, které musíte ověřit v reálu. S ohledem 
na celkovou situaci v České republice, kterou 
všichni dobře známe a sledujeme, jsme nabídli 
možnost ověřit si logistiku očkování, potažmo 
testování, v Židlochovicích, Nosislavi a Vojko-
vicích. Věříme, že i taková pomoc může při-
spět ke zlepšení naší nelehké situace.

Výsledek akce byl poměrně pozitivní. 
Vychytaly se drobné nepředvídané problémy a 
také se ukázalo, že největší zájem o testování je 
ve večerních hodinách. Například v Nosislavi, 
kde se testovalo do 20:00 hodin, byla poptáv-
ka takřka na maximu možností. Pro příště tak 
testovací kamion může bez obav vyrazit do 
okrajových částí našeho kraje, kde se občané 
dostávají na testy hůře než u nás v Židlochovi-
cích nebo v Brně. Celá akce byla samozřejmě 
zdarma, Židlochovice za ni nic neplatily.

Společnost Podané ruce spustila projekt testování na přítomnost COVID-19 / foto: město Židlochovice

Hovory Z: Zastupitelé
Mgr. Lenka Brázdová
členka Rady města, zastupitelka

Jste členkou Rady města Židlochovice, 
zastupitelkou a vedoucí Pečovatelské služby. 
Navíc ještě i babičkou  dvou vnoučat.

Jak se Vám daří skloubit všechny tyto 
časově náročné aktivity?

K této otázce sedí úsloví, že když se dáte na 
vojnu,  musíte bojovat. Těžko by se ale bojova-
lo, kdyby mě ta práce nebavila, nepřirostla mi 
k srdci. Kdysi jsem se velmi rozmýšlela, když 
přišla nabídka pracovat v pečovatelské služ-
bě, a musím říci, že jsem tohoto kroku nikdy 
v životě nelitovala. Naopak je to práce stále 
zajímavá, velmi činorodá.  Také je to o lidech, 
se kterými člověk pracuje. V pečovatelské 
službě jsem, až na minimum výjimek, měla 
štěstí na spolehlivé, pracovité a obětavé kole-
gyně, což je pro sociální službu velmi důležité.  
Myslím, že i v radě jsme dobrý tým, nikdo 
nemá problém bavit se o komplikovaných 
tématech, když něčemu nerozumím, zeptám 
se, dostanu odpověď, snažíme se řešit vše 
ku prospěchu města a spokojenosti občanů 
Židlochovic, taktéž to cítím v zastupitelstvu.  
Takže v rámci možností se mi to daří, ale můj 
čas mnohdy není o osmihodinové pracovní 
době, na jednání rady i zastupitelstva se větši-
nou připravuji až večer doma. Fakt je, že vždy 
je co zlepšovat.

A moji dva vnoučci? To je má největší 
radost, pro ně si čas najdu vždycky. 

Přináší spojení zastupitelky a vedoucí 
pečovatelské služby v plnění pracovních 
povinností pozitiva a naopak nějaká  
negativa?

Pozitivní je, že jako zastupitelka, obeznáme-
ná s problematikou sociálních služeb, mohu 
například  informovat, poradit nebo řešit 
různé problémy tak, aby byla naplněna litera 
zákona, jak by to mělo být. Občany, kteří se 
na mě jako zastupitelku obracejí v nějakých 
nesnázích, dokážu nasměrovat určitým smě-
rem, kde jim bude pomoženo, nebo jim kon-
takty na pomoc přímo zprostředkuji.

Negativní je, že se občasné řešení aktivit 
zastupitelky prolíná do práce vedoucí pečo-

vatelské služby a ubírá mi to čas, který bych 
měla věnovat našim klientům. Ten čas je třeba 
dohánět. Úsměvné mi někdy připadá, když 
jedu na nějaké jednání na kraj, kde chtějí 
zástupce města, zástupce poskytovatele soci-
ální služby a koordinátora plánování rozvoje 
sociálních služeb a já tam jedu sama jako tři 
v jednom.   

 
Radní a zastupitelkou jste již třetí volební 

období. Je něco, co se Vám za dobu Vašeho 
působení opravdu povedlo, na co jste hrdá?

Já sama cítím, že se celkově postupně měnil 
pohled vedení města na sociální problema-
tiku. Je zájem problémy řešit. Naše pečova-
telská služba se před delším časem stěhovala 
po Židlochovicích, než jsme v Domě s pečo-
vatelskou službou získali pevnou základnu, 
kvalitní zázemí pro pečovatelky a sociální 
pracovnice, za to jsem moc ráda. Těší mě, že 
služba má mnoho dobrých ohlasů jak v Žid-
lochovicích, tak v židlochovickém regionu. Za 
velký úspěch považuji, že se v rámci plánová-
ní rozvoje sociálních služeb podařilo navázat 
dobré vztahy s poskytovateli sociálních služeb. 
Dále stmelit obce regionu ve spolufinancování  
služeb, vznikl dotační program na jejich pod-
poru, letos ho vyhlašujeme už počtvrté. Z dal-
ších aktivit nemohu opomenout Komunitní 
centrum a realizaci Denního stacionáře Žid-
lochovice. To jsou dva velké projekty, u jejichž 
plánování, realizace a spuštění provozu jsem 
mohla být.

Mgr. Lenka Brázdová / foto: J. Salik Sláma
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

ZM 27. ledna 2021
výběr z usnesení
ZM schvaluje:

uzavřít s Komerční bankou a. s. dodatek 
č. 1 k úvěrové smlouvě, kde je stanovena 
fixace úrokové sazby od 1. 1. 2022 do 
31. 10. 2035 ve výši 2,35 % p. a.

ZM rozhodlo:
koupit podíl 2/3 na pozemku p. č. 1174/3, 
zapsaný na LV č. 1007 pro k. ú. a obec 
Židlochovice, za kupní cenu 57 866,– Kč, 
tzn. 400,– Kč/m2. Jedná se o pozemek 
situovaný na pravém břehu řeky Litavy, 
v části „Severního předměstí“.
prodat bytovou jednotku č. 234/4 v domě č. 
p. 234 Židlochovice a podíl na společných 









JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

částech domu a pozemku za kupní cenu 
4 302 598,– Kč.
prodat bytovou jednotku č. 651/12 v domě 
č. p. 651 Židlochovice a podíl na společných 
částech domu a pozemku za kupní cenu 
2 639 990,– Kč.

RM 29. ledna 2021
výběr z usnesení
RM schvaluje:

předložený soupis prací za leden 2021 jako 
dodatečné práce ke smlouvě č. 0242/2019 
– Smlouva o poskytování služeb, uzavřené 
se společnostmi: INVIN s. r. o., Sochorova 
3178/23, 616 00 Brno, a Contract 
management a. s., Zelený pruh 95/97, 
140 00 Praha 4. Jedná se o částku ve výši 
168 705,– Kč bez DPH. 

RM rozhodla:
požádat o zapsání významných historických 







domů na náměstí do „Ústředního seznamu 
kulturních památek ČR“.
uzavřít smlouvu o dílo na zpracování 
„Územní studie U AVIONU“ na ploše 
SV/10 dle ÚP Židlochovice s paní Ing. 
arch. Barborou Jenčkovou, Jugoslávská 
75a, 613 00 Brno, IČO: 64292428, v ceně 58 
500,– Kč bez DPH a termínem vyhotovení 
do 8 týdnů od poskytnutí podkladů. 
objednat hlukovou studii (dle požadavku 
Ing. arch Barbory Jenčkové) u společnosti 
KOMPRAH, s. r. o., Masarykova 141, 
664 62 Modřice, IČO: 27701638, v ceně 
20 000,– Kč bez DPH. 

RM schvaluje:
Provozní řád Žerotínských farmářských 
trhů v Židlochovicích s Organizačním 
řádem Žerotínských farmářských trhů 
– příloha č. 1 a Formulář k registraci 
prodejců.







Hasičů se boj s nákazou COVID-19 dotý-
ká ze dvou stran. Jednak se aktivně zapoju-
jí do řešení událostí, které mají s nákazou 
přímou souvislost, ať už jsou to konkrétní 
zásahy, nebo pomoc ve zdravotnictví, jed-
nak sami podléhají poměrně přísným opat-
řením. Hlavním cílem těchto opatření je 
minimalizovat přenos nákazy uvnitř sboru. 
Zvýšená nemocnost by mohla znamenat 
ohrožení akceschopnosti. Z toho důvodu se 
již s příchodem první vlny koronaviru nasta-
vil systém opatření, který funguje v podstatě 
dodnes. Vyberu pro příklad:

Nastavení početních stavů na stanici na 
minimum dle platné legislativy. V případě 
HS Židlochovice jde o osm hasičů na smě-
ně (standardně držíme tři směny).
Oddělení jednotlivých směn, aby nepři-
cházely do kontaktu.
Zákaz výcviků mezi stanicemi.
Zákaz velkých cvičení, kde by se potkávali 
hasiči napříč stanicemi.
Zvýšené požadavky na desinfekci prostor.
Zrušení akcí pro veřejnost na stanici.
Nastavená opatření se osvědčila, a ačkoliv 

se v jednotce nákaza koronavirem objevila, 
nedošlo k situaci, kdy by byla ohrožena její 
akceschopnost. 













por. Mgr. Jaroslav Mikoška
tiskový mluvčí
Hasičský záchranný sbor JMK

Co se týká výjezdů k zásahům, používají 
hasiči při mimořádných událostech s blíz-
kým kontaktem s cizí osobou (např. zásah 
u dopravní nehody se zraněním, transport 
pacienta) a dále u situací zvláštního zřetele 
(např. vniknutí do uzavřených prostor) respi-
rátory a snaží se omezit kontakt na nezbytně 
nutnou dobu. V některých případech hasiči 
předem ví, že se jedná o osobu s podezřením 
na nákazu COVID-19.

Hasiči kromě standardní zásahové činnos-
ti plní v souvislosti s koronavirem také řadu 
nových úkolů. Kromě přímého nasazení pří-
slušníků v nemocnicích vykonáváme tyto 
činnosti:

Pomáháme v odběrovém místě ve FN 
Brno-Bohunice, v Bučovicích a v Hodo-
níně.
Kompletně zajišťujeme odběrové místo 
v Hustopečích.
Do terénu vyjíždějí také naše mobilní 
odběrové týmy.
Asistujeme v rámci mobilních vakcinač-
ních týmů Fakultní nemocnice u sv. Anny, 
Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, 
Nemocnice Tišnov, Nemocnice Znojmo 
a Nemocnice Kyjov. Tyto týmy zajišťují 
očkování seniorů či imobilních osob.
Hasiči asistují při vakcinaci v Hodoníně, 
Kyjově a Znojmě.
Pomáháme s rozvozem vakcín po kraji.
Pravidelně desinfikujeme prostory zdra-
votnických zařízení.















Naši příslušníci ve spolupráci s dobrovol-
nými hasiči asistují při překládce těl v kre-
matoriu Hustopeče.
V současné době pomáhá ve zdravotnictví 

123 a začátkem března to bude 128 přísluš-
níků HZS JMK. To je přibližně 13 % naše-
ho sboru. Dalších 25 hasičů zajišťuje denně 
koordinaci, podporu a organizaci výše zmí-
něných činností. 

Do nemocnic nasazujeme příslušníky, 
kteří se dobrovolně přihlásí, a vybíráme pře-
devším služebně nejmladší hasiče, kteří ješ-
tě nemají všechny kurzy a školení potřebné 
pro plnohodnotnou funkci hasiče, a tudíž je 
snazší je během jejich působení v nemocnici 
postrádat.

Nasazení v nemocnicích je vždy na žádost 
konkrétní nemocnice. Tato žádost jde na kri-
zový štáb kraje a následně k nám, kde vyhod-
notíme, zda jsme schopní požadavky naplnit. 
V tuto chvíli tomu tak zatím vždy bylo. 

Zásahy
V únoru vyjížděla HS Židlochovice nej-

častěji k dopravním nehodám (9x k 23. 2.) a 
technickým zásahům (15x k 23. 2.) – tj. např. 
odstraňování popadaných stromů, sněho-
vých a ledových převisů na střechách apod.



Nemluví se o nich, ale jsou všude, kde je potřeba: Hasiči v boji s koronavirem
Jak vypadá den na požární zbrojnici, jaká jsou opatření proti šíření viru při službě, jak  se členové sboru chrání při 
běžných zásazích i při těch, kde je zřejmé, že jde o výjezd k případu s COVIDem, a jaké jsou výsledky opatření proti 
šíření nákazy uvnitř jednotky profesionálních hasičů nejen v Židlochovicích? Jak celkově se boj proti koronaviru 
dotýká hasičů?
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Námraza s ledovkou přerušila dodávky elektrického proudu

Předpověď meteorologů se vyplnila a ve 
dnech 7. a 8. února pokryly jižní Moravu 
ledovka a sníh. Nejezdily vlaky, problémy 
byly na silnicích, autobusy měly zpoždění, 
nebo vůbec nevyjely. Namrzlé stromy a větve 
padaly do vedení vysokého napětí a způsobi-
ly desítky poruch a nemalé starosti energeti-
kům. Bez proudu se v Jihomoravském kraji 
ocitlo naráz 13 500 domácností. 

„Téměř polovina města Židlochovice byla 
v jednu chvíli bez proudu. Tady byla situace 
velice komplikovaná. Došlo k výpadku vede-
ní vysokého napětí v rozvodně Sokolnice, což 
způsobilo přerušení dodávky elektrické energie 
ve městě směrem od řeky Svratky na východ. 
Rychlou manipulací naši dispečeři poruchy 
vymezili a podstatnou část míst bez dodávky 
elektrické energie přepnuli na náhradní napá-
jení. Postupně zapojili i většinu trafostanic. 

Bez elektřiny zůstaly v Židlochovicích dvě 
trafostanice, a to Cihelna a Fara. Ty napájí 
ulice Husova, Palackého, Nerudova, Ulička, 
Smetanova, malou část ulice Masarykova, 
Legionářská, Nad Farou, Coufalíkovo náměstí, 
Malinovského a zčásti ulici Komenského. I tak 
byly nadále bez proudu desítky domácností. 

Příčinou poruchy byl přelomený dřevě-
ný sloup, jehož výměnu komplikovala silná 
námraza. Samotné vodiče byly obaleny ledo-
vou krustou a v případě jejich rozkmitání 
během opravy by následně mohlo dojít k dal-
ším poškozením vedení a tím k prodloužení 
času dalších oprav,“ vysvětluje Stanislav Kara-
fiát z distribuční společnosti EG.D. 

Práce na opravě poruchy se nedařilo urych-
lit ani přes velké nasazení techniků a monté-
rů. Podloží 

v okolí zlomeného sloupu bylo nezpevněné 
a při najetí těžké techniky do terénu hrozi-
lo její zapadnutí. Navíc zhoršující se poča-
sí, blížící se tma a rozsah škod naznačovaly, 
že odstranění poruchy bude trvat několik 
hodin. 

„Rád bych touto cestou poděkoval referent-
ce krizového řízení města Židlochovice paní 
Martině Holoubkové, která nám v této nelehké 
situaci zajišťovala případnou technickou pod-
poru ze strany hasičů. Jsem rád, že v těchto 
krizových situacích dokážeme společně jednat 
a pomáhat si,“ říká Stanislav Karafiát.

Božena Herodesová
tisková mluvčí E.ON Česká republika, s. r. o.

Pracovníci distribuční společnosti EG.D 
společně s dodavatelskými firmami pracovali 
na odstranění desítek poruch téměř tři dny 
a postupně obnovovali dodávky elektrické 
energie.  Nejvíce byly postiženy oblasti v okolí 

Opravu přelomeného sloupu ztěžovalo nezpevněné podloží, zhoršující se počasí a tma / foto: E.ON

Část Židlochovic byla bez elektřiny až 36 hodin. Informovanost obyvatel byla dob-
rá, zprávy přicházely z města, veřejnost se i soukromě zajímala o aktuální stav a zís-
kané informace pak sdílela prostřednictvím sociálních sítí. Výpadek energie v mnoha 
rodinách způsobil znepokojení.

Co rozhoduje o tom, kdy se krizová situace změní na krizový stav, který podléhá 
zvláštním pravidlům, odpovídá Bc. Martina Holoubková, referentka krizového říze-
ní, Židlochovice.

Krizové situace upřesňují podstatu krizového stavu a až na jejich základě je vyhlá-
šen krizový stav. Mezi tyto situace patří např. povodeň, dlouhodobé sucho, extrém-
ní vítr, extrémně vysoké teploty, epidemie nebo narušení dodávek elektrické energie 
velkého rozsahu. 

Výpadek elektřiny v rozsahu, který nás zasáhl ve dnech 7. a 8.února, krizovou situací 
není a součinnost krizového referenta v takových případech není nutná. Krizový referent 
řeší až situace, na které je vyhlášen krizový stav, což samozřejmě muže být i na elektrické 
energie, ale muselo by se to týkat např. celého našeho správního obvodu.

Nicméně v E.ONu máme velmi schopného člověka, krizového manažera, který je sou-
částí krizového štábu ORP Židlochovice, a pokud nastane podobná havárie, jsem s ním 
v kontaktu. V pondělí 8. února to bylo velmi často a řešili jsme spolu spoustu věcí. Získané 
informace byly dále postoupeny tajemnici úřadu a starostovi města k zajištění informo-
vanosti obyvatelstva prostřednictvím hlášení městského rozhlasu, webu obce a dalších 
kanálů. Dále se zajímali o délku a způsob řešení, a to zejména kvůli případnému náhrad-
nímu zajištění obyvatelstva (ubytování, strava, atd.). U nás v Židlochovicích toto naštěstí 
nenastalo.

Jinak na tom byli v Hrušovanech, kde byla předpověď dlouhodobého výpadku. S Mgr. 
Martinou Bartákovou (kancelář tajemnice úřadu) jsme připravovaly přemístění žáků 
z tamní školy. Nakonec situaci paní ředitelka řešila po vlastní ose a přesunutí žáků zvládla 
sama bez naší pomoci.

Pohořelic, Klobouk u Brna a Židlochovic. 
I přes snahu energetiků předcházet 
poruchovým stavům je dost těžké se bránit tak 
rozsáhlé námraze a ledovce, která ochromila 
velkou část jižní Moravy.

Krizový stav Vyhlašuje Pro území Nejdelší doba trvání

STAV NEBEZPEČÍ hejtman kraje celý kraj nebo část kraje 30 dnů (déle se souhlasem vlády)

NOUZOVÝ STAV Vláda ČR celý stát nebo omezené území státu 30 dnů (déle se souhlasem 
poslanecké sněmovny)

STAV OHROŽENÍ STÁTU Parlament ČR na návrh Vlády ČR celý stát není omezeno

VÁLEČNÝ STAV Parlament ČR celý stát není omezeno
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Činnost městské a státní policie se doplňuje

Obvodní oddělení Policie České republi-
ky Židlochovice je jedno z osmi obvodních 
oddělení působících v Územním odboru Poli-
cie ČR Brno-venkov. Jeho místní působnost 
je stanovena katastrálním územím 16 obcí 
a měst – Židlochovice, Hrušovany u Brna, 
Žabčice, Unkovice, Přísnotice, Nosislav, Voj-
kovice, Blučina, Měnín, Telnice, Sokolnice, 
Újezd u Brna, Žatčany, Těšany, Moutnice, 
Nesvačilka. Územní rozloha teritoria OOP 
Židlochovice je 161 km2 a žije zde asi 30 tisíc 
trvale hlášených obyvatel. 

Rozsah činnosti služby pořádkové policie je 
stanoven zákonem o Policii České republiky, 
případně dalšími zákony, právními normami 
a resortními předpisy. Mezi základní úkoly 
služby pořádkové policie patří zejména: 

ochrana bezpečnosti osob a majetku,
spolupůsobení při zajišťování veřejného 
pořádku, a byl-li porušen, činění opatření 
k jeho obnovení,
boj proti kriminalitě, prevence kriminality,
přijímání, evidování a prošetřování ozná-
mení osob,
plnění úkolů v trestním, přestupkovém a 
správním řízení,











npor. Bc. Libor Dofek
vedoucí  oddělení Policie ČR Židlochovice

dohled nad bezpečností a plynulostí silnič-
ního provozu.
Služba je zajišťována policisty 24 hodin 

denně.
Činnost strážníků a policistů se logicky 

v mnoha ohledech doplňuje, nicméně každý 
z nich má své povinnosti a svá oprávnění. 
Strážník obecní policie řečí zákona zabez-
pečuje místní záležitosti veřejného pořádku. 
V praxi a běžném životě to znamená, že stráž-
ník dohlíží například na to, aby nikdo neni-
čil veřejnou zeleň, neodhazoval odpadky na 
chodník, uklízel po svém zvířeti, prostě aby se 
lidé chovali ohleduplně ke svému okolí. Samo-
zřejmě, že strážník také odhaluje přestupky, a 
to i ty dopravní, a ukládá za ně pokuty. Pokud 
někdo občanovi na ulici vytrhne z ruky taš-
ku nebo kabelku, klidně může zavolat stráž-
níka a požádat ho o pomoc, po pachateli 
ale bude pátrat už policista. Strážníci jsou 
tu tedy pro občany od toho, aby pomohli 
řešit potíže každodenního života, přispívají 
svou pomocí či radou k řešení toho, co při-
náší běžné občanské soužití a provoz obce. 
Strážníci nicméně neodhalují a neusvědčují 
pachatele trestných činů, nevedou vyšetřo-
vání a nevěnují se některým vysoce speci-
alizovaným činnostem, které spadají právě 
do kompetence Policie ČR. Pokud tedy bude 
mít občan potíže se špatně zaparkovaným 

 vozidlem, s neukázněnými pejskaři, pokud 
se stane svědkem nějakého přestupku, může 
se s důvěrou obrátit na obecní policii. Pokud 
se stane občan obětí nějakého trestného činu, 
je namístě kontaktovat přímo Policii ČR. 
Pokud je občan v nebezpečí, je povinností 
obou – strážníka i policisty – mu pomoci, je 
možno obrátit se na kteréhokoliz nich.

V rámci činnosti na svém teritoriu spolu-
pracuje OOP Židlochovice se čtyřmi složka-
mi obecních policií – Městskou policií Žid-
lochovice, Městskou policií Újezd u Brna, 
Městskou policií Šlapanice a Obecní policií 
Hrušovany u Brna, spolupráce spočívá ve 
vzájemném předávání informací ve věcech 
veřejného pořádku, zjišťování a odhalování 
přestupků, trestných činů a jejich pachate-
lů. Spolupracujeme i při provádění služeb-
ních zákroků a provádění policejních akcí. 
V městech a obcích, kde jsou zřízeny kame-
rové systémy, jsou tyto významným prvkem, 
který napomáhá při odhalování pachatelů 
trestné činnosti a pachatelů přestupků, tyto 
záznamy později slouží jako důkazní pro-
středek ve správním a trestním řízení.

Spolupráce se všemi složkami obecních 
policií na teritoriu OOP Židlochovice je na 
velmi dobré úrovni.

Na území OOP Židlochovice spolupůsobí dvě bezpečnostní ozbrojené složky – obecní policie zřízená jednotlivými 
obcemi a městy a Policie ČR. Přestože se objevují názory, že se obě složky „dablují“, není to pravda. 

MP vykonává svou činnost ve městě Žid-
lochovice a v dalších 13 obcích, se kterými 
má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu (Žab-
čice, Vojkovice, Blučina, Těšany, Otmarov, 
Měnín, Nosislav, Syrovice, Rajhrad, Rajhra-
dice, Opatovice, Holasice, Popovice).

Nepřetržitý 24hodinový dohled provádí 
jen ve městě Židlochovice a v obcích Voj-
kovice, Žabčice a Blučina. V těchto obcích 
spravuje kamerové dohlížecí systémy a pult 
centrální ochrany objektů v majetku obcí. 
V současné době je napojeno na tento pult 
39 budov. Ve městě Židlochovice MP také 
zabezpečuje nouzová tlačítka pro seniory a 
radary pro měření rychlosti vozidel.

 
Kolik strážníků zajišťuje nepřetržitou 

službu?
V současné době pracuje pro MP 11 stráž-

níků, z toho osm strážníků zabezpečuje 
nepřetržitý provoz. Na denní i noční službě 
slouží jeden až dva strážníci.

Milan Šebek
vedoucí strážník městské policie

Které další kompetence má MP?
Městská policie při zabezpečování míst-

ních záležitostí veřejného pořádku a plnění 
dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního 
zákona:

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a 
majetku,
dohlíží na dodržování pravidel občanské-
ho soužití,
dohlíží na dodržování obecně závazných 
vyhlášek a nařízení obce,
podílí se na dohledu na bezpečnost 
a plynulost provozu na pozemních 
komunikacích,
podílí se na dodržování právních předpisů 
o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu 
svých povinností a oprávnění stanovených 
zákonem činí opatření k jeho obnovení,
podílí se na prevenci kriminality v obci,
provádí dohled nad udržováním čistoty 
na veřejných prostranstvích v obci,
odhaluje přestupky, jejichž projednávání 
je v působnosti obce.

Jak spolupracuje MP s Policií ČR?
Městská policie a Policie ČR mají mezi 

















sebou uzavřenu Koordinační dohodu o spo-
lupráci při zabezpečování místních záležitos-
tí veřejného pořádku a výměně informací a 
poznatků z jejich činností.

To souvisí i s předáváním telefonních 
oznámení od občanů měst a obcí, kdy si obě 
složky předávají informace o oznámení dle 
svých kompetencí. 

Jak se využívají kamerové záznamy?
Městská policie využívá kamerové zázna-

my pro vlastní potřebu při řešení a odhalová-
ní přestupků a vandalismu ve městě a obcích 
(kamery jsou zatím jen na frekventovaných 
místech ve městě).

Záznamy pro odhalování trestných činů a 
dopravních nehod městská policie předává 
Policii ČR. 

Má v kompetenci MP dopadnout zloděje?
MP řeší krádeže (do 10.000 Kč) a odhalu-

je jejich pachatele. Vloupání a krádeže nad 
10.000 Kč předává k šetření Policii ČR.

Městská policie při své činnosti může 
zadržet jak pachatele přestupku, tak pacha-
tele trestného činu a předat je Policii ČR 
k dalšímu šetření.
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Rok s koronavirem

V těchto dnech to bude již rok, co nejen 
Evropa žije s pandemií koronaviru. Prvním 
informacím o novém viru šířícím se Čínou 
lidé v Evropě nepřikládaly velkou důležitost. 
Země vzdálená tisíce kilometrů. To se nás 
týkat nebude. Obrat v pohledu na celou 
záležitost nastal velmi rychle s brzkým pře-
nosem do Evropy, což rozumně uvažující lidé 
museli předpokládat. Vždyť žijeme v době 
celosvětové globalizace, denně se přemístí 
obrovská masa lidí jak pracovně, tak za odpo-
činkem a zábavou. Stačí, aby se mnozí z nás 
podívali do vlastního pracovního diáře, a je 
zřejmé, že k celosvětovému rozšíření nového 
koronaviru muselo dojít. 

První jarní vlnu jsme jako republika ustá-
li. Lidé byli zodpovědní, respektovali všech-
na nařízení. Výskyt byl malý, rozšiřování se 
dařilo držet pod kontrolou. Nebylo to lehké 

Ivana Flajšingerová
předsedkyně mediální komise

a zadarmo. Děti musely zůstat doma, výuka 
probíhala většinou písemným zadáním úkolů, 
on-line výuka nebyla. Mnoho podniků zaved-
lo home office pro své pracovníky. Mnoho 
služeb a obchodů muselo omezit svou nabídku 
nebo zcela zavřít. Zvolnění pracovního tempa 
mnoha lidem paradoxně pomohlo. Měli jsme 
více času na děti, partnery, ale i sami na sebe.

Pak přišlo letní rozvolnění. Mnoho z nás 
vyrazilo na dovolenou, obnovili se pracovní 
cesty. Zdálo se, že je vše v pořádku. Dalo se ale 
předpokládat, že s podzimem dojde ke zvýše-
nému výskytu. Vždyť čím více lidí se přesou-
vá, tím více se virus pomalu, ale jistě rozšiřuje 
do dalších lokalit. 

Přišla tak druhá podzimní vlna, další uzaví-
rání škol, obchodů, služeb. Tento stav s men-
šími výkyvy v podstatě trvá doposud. Mno-
ho z nás se za tu dobu s virem potkalo, buď 
v podobě výskytu v okolí, rodině, pracovišti, 
nebo v podobě karantény či prodělání samot-
né infekce. Od září už uplynula řada měsíců. 
Čím to, že nejsme schopni dosáhnout změ-

ny? Jsou lidé méně zodpovědní? Nedodržují 
omezení tak jako v prvopočátku pandemie? Je 
virus nebezpečnější, agresivnější? Jsou infor-
mace v médiích pravdivé? Jsou všechna opat-
ření nutná? Jsou spravedlivá ke všem? Stovky 
otázek. A málo smysluplných a uspokojivých 
odpovědí. 

Jedno dnes ale jisté je. Únava lidí. Únava 
společnosti jako takové. Unaveni jsou pod-
nikatelé, kteří nemohou provozovat svou čin-
nost. Často díky nesmyslnosti a „omezenosti“ 
některých nařízení. Unavené jsou děti, které 
jsou pět měsíců bez intenzivní výuky. Sebe-
lepší on-line nenahradí přímý kontakt s vyu-
čujícím, atmosféru ve třídě, zdravou rivalitu 
se spolužáky, společné zážitky. Rozvoj sociální 
oblasti dětí je důležitý v každém věku. A nejen 
pro děti. Člověk je totiž tvor společenský. 
Sama společnost si takto člověka vychovala. 
Nezbývá než věřit, že sama společnost, a tím 
pádem každý jednotlivec, najde sílu a odva-
hu k rozumnému a smysluplnému řešení této 
situace.

Cestování v rámci jednoho okresu 
Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít 

u sebe nějaký doklad či potvrzení?
NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okre-

su není potřeba žádný doklad.

Pokud půjdu na nákup, k lékaři nebo na 
úřad, musím mít u sebe nějaké potvrzení?

NE, v rámci jednoho okresu potvrzení 
nepotřebujete.

Mohu opustit svoje bydliště za jiným úče-
lem – vycházka, venčení psů apod.?

ANO. Na vycházku můžete přes den (5–
21 h) po celém území obce. Venčení psů 
v noci je do 500 metrů od bydliště.

Mohu si jít zaběhat?
ANO, běhat lze přes den (5–21 h) na 

celém území obce. Přitom by se neměly 
stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné 
domácnosti.

Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, 
prarodiče), když bydlí ve stejném okresu?

NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbyt-
ných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče 
nebo jejich doprovod např. k lékaři nebo na 
úřad. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu, 
a tedy šíření viru.

Cestování mimo okres
Pokud pojedu do zaměstnání mimo 

okres, kde mám bydliště, čím se musím 
prokázat?

Potvrzením zaměstnavatele, lze využít vzor 
dostupný na stránkách Ministerstva vnitra.

Alternativou je pracovní smlouva nebo 
zaměstnanecký průkaz a podobně.

Pokud pojedu mimo okres k lékaři nebo 
na úřad, čím se musím prokázat?

Stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné pro-
hlášení, napsané rukou, kde uvedete místo, 
čas a cíl cesty. Pokud máte jakékoliv potvr-
zení, které dokazuje nezbytnost Vaší cesty 
(žádanku od lékaře, pozvánku na úřad apod.), 
vezměte si ji pro jistotu s sebou.

Mohu jet nakoupit mimo okres?
NE, nemůžete. Nakupovat můžete pouze 

v rámci svého okresu. 

Přes týden bydlím v Brně u známých a 
na víkend jezdím domů do Pitína (okres 
Uherské Hradiště), kde mám trvalé bydliš-
tě. Mohu jet z domova do Brna?

Vyberete si pouze jedno z míst, kde chcete 
pobývat, a tam musíte během těchto tří týdnů 
setrvat.

Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý 
máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet 
nebo ona za mnou?

To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbyt-
né péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se 
musíte na dobu tří týdnů sestěhovat na jedno 
místo.

Máme děti ve střídavé péči a musíme si 
děti po týdnu převzít, jak mohu doložit 
oprávněnost této cesty?

Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze záka-
zu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporu-

čujeme mít s sebou rozhodnutí příslušného 
orgánu o střídavé péči.

Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání 
životních potřeb, nákupy, lékař apod.), čím 
mám prokázat oprávněnost své cesty?

Stačí Vaše čestné prohlášení, můžete 
využít formuláře, mít připravený kontakt na 
rodiče.

Mohu dát děti na hlídání prarodičům, 
když bydlí v jiném okrese?

Ano, ale mělo by se jednat o pobyt po celou 
dobu trvání tohoto opatření. Upozorňujeme, 
že kontakt dětí a prarodičů (riziková skupi-
na) však rozhodně nelze doporučit.

Budou kontroly i ve vlacích a autobu-
sech?

Kontroly bude policie zaměřovat do všech 
míst, ve kterých bude předpoklad porušová-
ní krizových opatření, včetně vlaků a auto-
busů.

Jak bude fungovat příměstská doprava, 
když jezdí i mimo okres? 

Vnitrostátní přepravci fungovat mohou, ale 
jednotliví cestující musí splňovat některou 
z výjimek pro pohyb mimo okres.

Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to 
se svatbami?

Účast na svatbě nebo prohlášení o regis-
trovaném partnerství je možná jen v rámci 
Vašeho okresu.

      Zdroj: mvcr.cz

Pro období od 1.  až do 21. března došlo k  výraznému zpřísnění pravidel. Upravuje se volný pohyb lidí,       provoz 
maloobchodu a došlo k úplnému uzavření škol, včetně škol mateřských.
Vláda omezila pohyb v celé zemi. Pro opuštění okresu je nutné předložit příslušné prohlášení a na žádost ho 
ukázat policii. Níže uvádíme nejčastější otázky:
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Vážení obyvatelé Jihomoravského kraje, 
registrační a rezervační systém očkování byl 
spuštěn v době, kdy některá očkovací místa 
našeho kraje teprve vznikala. Tento fakt způ-
sobil, že mnoho z vás stojí frontu v několika 
očkovacích místech, zatímco jiná místa budou 
mít podstatně víc volno. 

Edita Budilová
Nemocnice Ivančice, ředitelství

Pokud vám bude vyhovovat jiné očkova-
cí místo s kratší frontou, klidně si jej můžete 
zvolit tak, že provedete celou registraci znovu. 
Nemusíte se bát, že byste ztratili místo ve fron-
tě. Systém vybírá striktně podle věku a pouští 
starší napřed bez ohledu na to, kdy se registro-
vali. Své preferované očkovací místo můžete 
měnit klidně opakovaně, pokaždé je k tomu 
však potřeba provést znovu celou registraci.

Volné termíny na další týden budou 
vyhlašovány vždy před víkendem. Lidem na 

řadě přijde upozorňující SMS, že si mohou 
vybrat volný termín. Pokud si upozornění 
nevšimnou a rezervaci neprovedou, nemusí 
se obávat. Systém je zařadí zpátky na přední 
místa ve frontě podle věku a budou mít šanci 
příště. Tuto možnost každý dostane celkem 
třikrát. Pokud však někdo neprovede rezervaci 
ani na třetí pokus, systém vyhodnotí, že 
o očkování už nemá zájem a vyřadí jej z fronty 
a registrace.

Od 1. března je otevřena centrální registrace pro očkování vakcínou proti covid-19 pro seniory 70+.
Od března by také měli očkovat praktičtí lékaři.  Podle informací sdělovaných státními médii se dá předpokládat, že samotné 
očkování u praktických lékařů nezačne pravděpodobně hned 1. března 2021, ale bude nabíhat postupně v dalších dnech či týd-
nech a bude limitováno postupnými dodávkami vakcín.  Ptáme se MUDr. Slavomíra Šmída.
Pane doktore, máte přesnější informace? Co byste poradil zájemcům o očkování?
Podle materiálu Strategie očkování v JMK se s praktickými lékaři se počítá až jako s třetí očkovací silou v pořadí a k dispozici budeme 
mít pouze vakcíny  AstraZeneca. Nevíme však ani kolik, ani kdy. Celý systém se poměrně složitě spouští a přicházejí mraky informací 
někdy protichůdných, takže se v tom teprve snažím zorientovat. Jisté je, že očkování skrze centrální registraci  bude zřejmě rychlejší.
Víc v tento okamžik nejsem schopen sdělit. Platné informace budu  aktuálně zveřejňovat na svém webu www.mudrsmid.cz. 
Co s imobilními  zájemci o očkování?
Imobilních klientů není mnoho, předpokládám, že  očkování provedu sám u nich na lůžku. 

Praktická informace pro registraci očkování vakcínou proti covid-19

Při registraci očkování vakcínou proti covid-19 si vyberte místo s volnější kapacitou. Jste-li už zaregistrování a čeká-
te na vzdálený termín, můžete registraci uskutečnit znovu a očkovací místo změnit.

Ze školního časopisu DALEKOHLEDím: 
Historie školství od antiky po současnost

Většina dětí ji nemá ráda a nadává na ni. 
Ale potřebuje ji k získání dobré práce, nebo 
práce, která člověka bude bavit a současně 
bude dobře placená. Přesně tak, jde o ško-
lu. Abychom však mohli lépe pochopit její 
smysl, měli bychom si projít její historii. 

Antika 
V Egyptě měly bohaté děti domácího uči-

tele nebo chodily do školy. Učily se číst a psa-
ly na papyrus. Chudé děti do školy nechodily 
a pracovaly v domácnosti. V římské výcho-
vě vytvořil vzdělávací ideál filozof Cicero. 
Označil ho jako humanitas a za základní 
hodnoty považoval například věčnost, ná-
boženství, patriotismus, vlastenectví, pokoru 
a neomezenost. Ve staré Spartě vznikla velmi 
tvrdá forma výchovy, kdy dítě náleželo stá-
tu. Spartská výchova se týkala dětí od sedmi 
až do osmnácti let a podíleli se na ní všichni 
občané. 

Středověk
Ve středověku si soukromé vzdělání mohli 

dovolit pouze urození a bohatí. Školy se děli-

ly na klášterní, kde se učili budoucí mniši a 
jeptišky, a latinské, ve kterých se vyučovaly 
humanistické předměty. Chudší vrstvy oby-
vatelstva byly negramotné. Chudé děti totiž 
místo chození do školy pracovaly na poli 
nebo v domácnosti.

Renesance 
Renesance přinesla velkého myslitele – 

Jana Amose Komenského. Podle něj by měla 
mít výuka tři hlavní cíle – vyznat se v umění, 
řemeslech a vědě, naučit se mravnosti a věřit 
v Boha. Odmítal tělesné tresty za porušení 
kázně. Také prosazoval přímou zkušenost 
žáka, učivo navazující na sebe, využívání 
předmětů v praxi, opakování učiva a učení se 
tomu, co je pro věk dětí vhodné. Navrhoval 
tento školní systém:

 Do šesti let by mělo být dítě vychováváno 
doma.
 Od šesti do dvanácti let by mělo navštěvo-
vat obecnou školu, která má být v každém 
městě a vesnici.
Od dvanácti do osmnácti let by mělo dítě 
chodit na latinskou školu, která má být 
v každém městě. 
Od osmnácti do dvaceti čtyř let by již 
dospělý člověk mohl navštěvovat akade-
mii, která má být v každé zemi.









Po ukončení školy by měl člověk cesto-
vat, protože podle Komenského poznávání 
nových zkušeností nikdy nekončí. 

Baroko 
V době baroka, tedy na konci 18. století, 

přišla tereziánská reforma. Marie Terezie 
zavedla šestiletou povinnou školní docház-
ku pro děti od šesti do dvanácti let. Byl 
však nedostatek učitelů, takže učili třeba 
i vysloužilí vojáci. A škol také nebylo moc, 
takže učitel často učil u sebe doma. V červen-
ci a srpnu se do školy nechodilo, protože byly 
žně, které měly před výukou přednost. 

Moderní doba 
Moderní doba přinesla se dvěma světový-

mi válkami a bohužel také totalitními režimy, 
které určovaly, co se bude učit a kdo se může 
vzdělávat. Před druhou světovou válkou 
Němci zavřeli vysoké školy. Za druhé světové 
války se ve škole učila němčina už od 1. třídy. 
Za socialismu se pro změnu ve školách učila 
ruština. V této době se také v tělocviku žáci 
stejného pohlaví oblékali do stejného úboru. 
V roce 1989 přišla sametová revoluce. V sou-
časnosti na světě funguje jednoduchý školní 
systém, se kterým je většina lidí spokojená. 

Marie Všetičková
Gymnázium Židlochovice, prima
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Masopustní doba v mateřské škole: Staňte se bramborou nebo superhrdinou!

Od 1. února mateřská škola využívá apli-
kaci NAŠE MŠ. Rodiče si zde mohou pro-
hlédnout aktuality, které se týkají jak akcí 
celé školky, tak jen jejich třídy. Dále mají 
možnost nahlédnout na nástěnku, jídel-
níček nebo omluvit své děti prostřednic-
tvím mobilní aplikace. Věříme, že aplikace 
pomůže k rychlejší, přehlednější a pohodl-
nější komunikaci mezi rodiči a školou.

A co se děje ve třídách? 
Třída Broučků v uplynulých týdnech 

pozorovala změny v počasí, mráz a sníh. 
Z mnohých aktivit děti zaujal především 
pokus, kdy si vytvořily z vody a soli krystaly 
ze solného roztoku. Jak na to? Společně děti 
připravily roztok z teplé vody a soli. Sůl se 
přidává, dokud se nepřestane ve vodě roz-
pouštět. Mezitím vytvořily vločky a další 
tvary dle fantazie z chlupatých drátků. Hoto-
vý roztok daly do vyšší nádoby a vytvořené 
vločky do něj ponořily zavěšené na prováz-
ku. Teď už jen děti pozorují, jak se odpařuje 
voda a vznikají krystalky „ledu“.

Třída Žabiček zase objevovala lidské tělo. 
Ve dvou týdnech se Žabičky naučily, jak pra-
cuje lidské tělo, jak se o tělo musíme starat, 
co nám prospívá, co bychom měli omezit. 
Děti měly možnost pracovat se zubním 
modelem, kde se učily, jak si správně vyčis-
tit svůj chrup pomocí velkého zubního kar-
táčku. Z pěnového puzzle seskládaly kostru, 
mohly prozkoumat různé vrstvy těla (kůže, 
svaly, kosti, krevní oběh a orgány). Na konci 
týdne se děti staly malým kouskem bram-
bory, přičemž samy na vlastní kůži zjistily, 
jak brambora putuje z talíře až do žaludku. 
Poskoky, přelézáním ohrady a strachovým 
tunelem se dostaly až do cíle.

Kristýna Vitálošová 
učitelka

Třída Žabiček objevuje lidské tělo / foto: archiv MŠ

Kromě tance a diskotéky byly pro děti při-
pravené soutěže, disciplíny a hry ve skupině. 
Rej masek byl plný originálních kostýmů od 
malých princezen přes kočičky, tygry a kro-
kodýly až po partu superhrdinů.

Karneval v MŠ
Velkou událostí je pro děti vždy nadcháze-

jící doba tradičního masopustu a karnevalu. 
Každá třída zažila týden plný zábavy, legra-
ce, kostýmů a masek, které si děti vytvořili 
se svými kamarády a třídními učitelkami. 

Masopustní veselí v mateřské škole / foto: archiv MŠ

Těšíme se, až se zase všichni sejdeme / foto: archiv MŠ



Především jsou to: 
Výtvarné aktivity 
Společenské deskové hry
Hra na hudební nástroje – kytara, klavír, bubny (…) 
Ping-pong, stolní fotbal, kulečník 
Pohybové a edukativní aktivity na PC a Kinect 
Sportovní aktivity – ve Vatě máme malou, ale dobře vybavenou 
tělocvičnu
A v neposlední řadě tým, který bude s dětmi trávit jejich volný čas.
V rámci našeho zařízení probíhá i streetwork. Jedná se o službu, kdy 

pracovníci svou práci vykonávají venku. Vzhledem k rozmanitému 
venkovnímu vybavení – míče, skateboardy a mnohé další, můžeme 
nabídnout i zajímavé venkovní vyžití v době slunných dnů.
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Vata Židlochovice je místo pro děti a mládež ve věku 9–26 let. 
Dětem poskytujeme bezpečný prostor, kde mohou trávit volný 
čas, rozvíjet své dovednosti, zkoušet a učit se nové věci. Jsme tu 
také pro děti a dospívající, kteří si chtějí popovídat, svěřit se nebo 
s námi probrat věci, které je trápí. 

Nebylo o nás dlouho slyšet. Tak jako mnoho dalších míst i Vatu 
zasáhla protikoronavirová opatření. Naštěstí už zase fungujeme. Sice 
u nás stále platí přísná bezpečnostní opatření, ale Vata má oficiálně 
otevřeno a její tým je připravený poskytnout své služby těm, kteří to 
potřebují. 

Dodržujeme opatření a nabízíme pomoc.
Vzhledem k aktuální situaci v ČR chceme nabídnout pomocnou 

roku všem dětem (ale i rodičům), které už si neví rady s distanční 
on-line výukou. Nabízíme pomoc s plněním školních povinností. 
Děti za námi mohou přijít přímo do prostor NCDM Vata, případně 
se můžeme spojit i na dálku pomocí on-line platforem a společně 
všem těm úkolům, cvičením a novému učivu se podívat na zoubek. 

Vnímáme velký tlak na rodiče a všechny, kteří pečují o děti ško-
lou povinné. Dětem chybí nejen docházka do školských zařízení, ale 
i kroužky a další mimoškolní aktivity. S tím můžeme pomoci, nabí-
zíme proto širokou škálu volnočasových aktivit v našem zařízení.

NCDM Vata jede dál!

NCDM (Nízkoprahové centrum pro děti a mládež) Vata je sociální službou, která reaguje na potřeby dětí a mladých 
dospělých. Patronát nad činností centra drží Oblastní charita Rajhrad, a to už od roku 2011. 

Vašek, Dominika a Klára
Tým NCDM Vata Židlochovice 

Příměstské tábory jsou určeny pro děti, 
které splňují následující podmínky:

žák prvního stupně základní školy (tj. 
ve školním roce 2020/2021 absolvovaly 
první až pátou třídu základní školy) nebo 
přípravné třídy 
musí být splněna podmínka rodičů 
dítěte (obou) o jejich vazbě na trh práce 
(zaměstnaný, vedený v evidenci Úřadu práce 
jako uchazeč o zaměstnání, OSVČ, student 
– připravující se na budoucí povolání, 
rekvalifikace)

Kde? Mateřská škola (Brněnská, č. p. 705), 
poslední dva turnusy Robertova vila (Nádražní 
č. p. 232)

Kdy?  Pondělí až pátek (1. turnus kvůli státnímu 
svátku středa–pátek), od 7.00 do 17.00

Za kolik? 1 den / 120,– Kč (celkem 600,– Kč, 
v ceně 2x svačina a oběd)





Mgr. Martina Bartáková
Městské kulturní středisko

Přihlášky bude možné získat:
na webu města Židlochovice 
na podatelně Městského úřadu (Nádražní 
750, Židlochovice)
v knihovně (Nádražní 232, Židlochovice)

Přihlášky je možné odevzdat v písemně 
podobě do 31. 5. 2021 do knihovny (Nádražní 
232, Židlochovice, 667 01) nebo na podatelnu 
MěÚ (Nádražní 750, Židlochovice). Ostatní 
dokumenty (potvrzení o zaměstnání/studiu/







vedení na ÚP a smlouvu) dodejte později, 
datum nesmí být starší než dva měsíce před 
prvním turnusem, na které je dítě přihlášeno.

Dotazy zasílejte na e-mail:
Kristyna.ondrova@zidlochovice.cz

Dítě může být přihlášeno i na více turnusů, 
na každý turnus však musí rodič vyplnit 
samostatnou přihlášku.

Připravte se na léto už nyní: Přihlaste své děti na letní příměstský tábor

Město Židlochovice v rámci projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Židlochovice 
bude realizovat pro děti PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY v době letních prázdnin 2021.

V roce 2021 proběhne v době letních prázdnin celkem 8 turnusů:

1. 7.–9. 7. 2021 výtvarný

2. 12.–16 . 7. 2021 v přírodě

3. 19.–23. 7. 2021 sportovní

4. 26.–30. 7. 2021 výtvarný

5. 2.–6. 8. 2021 v přírodě

6. 9.–13. 8. 2021 sportovní

7. 16.–20. 8. 2021 vědecký

8. 23.–27. 8. 2021  výtvarný

Každý turnus má svůj vlastní program se zaměřením, ale je zpracován tak, aby si každý přišel na své

Jsme tu pro tebe: 
Pondělí 13:00–19:00
Úterý 13:00–18:00
Středa 13:00–19:00 
Čtvrtek 13:00–19:00 
Pátek 13:00–16:00 (streetwork)

Rádi zodpovíme jakékoli dotazy.
Kontaktní osoba:  
Klára Štěpanovská (sociální pracovnice NCDM Vata) 
Tel.: 605 544 735  |  E-mail: klara,stepanovska @rajhrad.charita.cz
Přejeme Vám pevné nervy a radost do života! 
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Vydejte se s dětmi na Jarní cestu ke skřítkům

Malí návštěvníci Výhonu byli mile 
překvapeni zábavnou hrou, která se objevila 
na dvou hlavních cestách k rozhledně 
v polovině února.  Z jindy možná ne příliš 
chtěné vycházky s rodiči do kopce se 
nečekaně stala hra plná dobrodružství.

ZIMNÍ stezka s tajenkou má šest zastavení.  
Začíná u cihelny  a dál vede  nahoru směrem 
k rozhledně, končí však už u křížku pod 
rozhlednou.

Druhá stezka nese název MASOPUST  a 
má celkem 15 zastavení.  Na stezku, která 
vysvětluje masopustní tradice, se vydejte 
ulicí Legionářskou. 

A protože jaro už klepe na dveře, čeká 
malé i velké dobrodruhy další zábavná cesta 
– tentokrát to bude TRPASLIČÍ JARNÍ 
stezka. Povede parkem, abychom při plnění 
úkolů mohli vnímat vůni přicházejícího 

Renata Nováková
Městské kulturní středisko

jara bez roušek. Stezka má deset zastavení 
a první zastavení je u vodního prvku 
v Předzámeckém parku.

Ptáte se, kdo vytváří  tyto stezky pro děti 
a rodiče?

Pavla Hotská. Žije v Novém Strašecí a 
spolupracuje s Domem dětí a mládeže 
Rakovník. Momentálně, když není možné 
pořádat stezky naživo, začala tvořit psané a 
kreslené.  V Novém Strašecí  jsou Pavliny 
kreslené stezky velmi oblíbené, proto se 
Pavla, rodačka ze Židlochovic, domluvila 
s rodiči   Petrem a Milenou Kornhäuserovými 
a  s  jejich pomocí poskytla svoje kresby i do 
našeho města. 

Podle reakcí  židlochovických  maminek 
se její stezky líbí i u nás. A podle reakcí 
dospělých se líbí i velkým.

TRPASLIČÍ JARNÍ stezku spustíme 
6. března. Stezky ZIMNÍ a  MASOPUST 
budou staženy 1. dubna.  

Březen je měsícem čtenářů. Knihovna pro ně uchystala zcela netradiční nabídku

Baby College, Time’s up!, Kids 
Animals, Cortex, Dobble, English: play 
and learn, iKnow Junior, IQ Fitness, 
Bang, Story Cubes – že nevíte, co mají 
tyto anglické názvy společného? Když 
vám ale napovíme třeba Kloboučku hop!, 
Krycí jména, Člověče, nezlob se!, Moje 
první Česko, Labyrint, určitě vás trkne, že 
se jedná o názvy stolních her. 

V posledních letech zažívají bezesporu 
velkou renesanci, přestože se nejedná 
o úplně levnou záležitost. Dobrá hra dokáže 
zabavit celou rodinu, od těch nejmenších 
členů až k babičkám i dědečkům, nebo 
zpříjemnit společné chvíle s přáteli. 
Pozitivní zkušenost s půjčováním her má už 
celá řada knihoven, a tak jsme se rozhodli 
k nim připojit i my. 

Jaké druhy stolních her jsme pro vás 
nachystali?  Nejčastěji si budete asi chodit 
pro tzv. „deskovky“ -  tzn. hry, při kterých 
se samotné hraní odvíjí na herní desce. 
Menší množství kostkových her doplní také 
oblíbené hry karetní. 

Půjčování her bude podmíněné platnou 
registrací v Městské knihovně Židlochovice. 
Termín vrácení je stanoven na jeden měsíc 
bez možnosti prodloužení. Na jeden 
čtenářský průkaz si může čtenář starší 15 let 
vypůjčit domů jen jednu stolní hru, a to vždy 
oproti podpisu. Při jejím vracení je nutné 

Iva Zichová
Městská knihovna

počítat s tím, že všechny komponenty budou 
v přítomnosti čtenáře přepočítány (cca 
15 min). Podrobnější pravidla půjčování 
her naleznete na webových stránkách 
knihovny. Hry vám budou k dispozici už od 
1. března. V případě, že i v této době bude 
knihovna vydávat knihy jen prostřednictvím 
výdejního okénka, využijte funkci katalogu 
odložit z poličky, popř. si o ně požádejte 
telefonicky, či mailem.

A protože nesmíme zapomenout, že 
je březen měsícem čtenářů, závěrem 
vám nabízíme alespoň jeden prověřený 
knižní tip. Nenaplněný příběh lásky čínské 
studentky a japonského důstojníka autorky 
Shan Sa se jmenuje Hráčka go. Děj knihy 
je úzce svázán s nejstarší strategickou 
deskovou hrou na světě, která se nazývá go. 
Tak co myslíte, zlákáme vás k jejímu přečtení 
nebo k zapůjčení některé ze stolních her? 

Ukázka z nabídky deskových  her / foto: I. Zichová
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Lidé a kočky: Pojďme to dělat líp

V poslední době jsem se několikrát setka-
la s tím, že někdo v zástavbě mezi domy 
přejede kočku a nezastaví. Prosím, zkuste 
si uvědomit, že tím způsobíte velké utrpení 
zvířeti (např. časté rozdrcení pánve je oprav-
du bolestivý způsob smrti) a také majiteli. 
Nemluvě o  tom, že se do snahy o vyřešení 
zapojí lidé z okolí, kteří tuto situaci nezpů-
sobili a řeší problém za vás. 

Samozřejmě na prvním místě v takových 
případech je prevence – za bílého dne a na 
široké ulici přejet kočku v pomalé rychlosti 
není úplně pravděpodobné. Pokud se vám 
něco takového stane, zkuste se zachovat 
zodpovědně a lidsky. Pokud srazíte zvíře 
v zástavbě domů, zazvoňte na domy v nej-
bližším okolí a pokuste se zjistit, čí je. Maji-
tel má aspoň nějakou šanci rozhodnout, 
jak bude postupovat. Neprodleně pak řešte 
zejména stav zvířete a vyhledejte nejbližší-
ho veterináře. Jestli to pro vás není možné, 
oznamte věc městské policii. Nebo zavolejte 
útulek kdekoli poblíž a poraďte se, zda vám 
pomohou. 

Městské policii byste měli dát vědět o tom, 
co se stalo, v každém případě – majitelé jim 
často hlásí ztrátu zvířete. Také jsou seznáme-
ni s tím, co v takovém případě dělat (odkli-
zení mrtvého zvířete). Bohužel ale pokud 
vím, nemáme odchytovou službu, MP řeší 
řadu jiných věcí a nelze čekat, že okamžitě 
přijede a bude zvíře nákladně zachraňovat. 
Zkrátka bylo by lepší, aby úsilí na vyřešení 
situace vyvíjel spíše viník, než aby zaměst-
nával MP, ale pořád je to lepší než zvíře 
nechat tak.

Zkusme takovéto situace řešit dospěle. 
Nechat trpět zvíře a ujet je zbabělé. Trápí 
se nejen ono, ale také lidé, kterým na něm 
záleželo. A vzhledem k tomu, že se tady 
navzájem dost známe, riskujete také to, že 
se o vaší „statečnosti“ sousedé prostě dozví.

Dagmar Kneslová
Židlochovice MAJITELÉ – JAK MŮŽEME SNÍŽIT RIZIKO

Samozřejmě jediný způsob, jak zcela zabránit těmto situacím ze strany majitele, je 
chovat kočku pouze v bytě a venku případně instalovat voliéry. Po mnoha zkušenos-
tech s chovem koček a péčí o opuštěná zvířata si nemyslím, že se tento model hodí 
pro každé zvíře. Zejména kočky, které jsem tu zachránila už v dospělém věku, jsou 
zvyklé se volně pohybovat. Pokud je zavřu doma, trpí stresem. Naprosto zásadní je 
ale uvést přímou souvislost s kastrací. Vykastrovaná kočka zmenší teritorium zhruba 
na 200 m2. Pohybuje se tedy v podstatě v okruhu zahrady. Zde je rizikové pořídit si 
kočku a pouštět ji ven v případě, kdy zahradu ani klidné okolí nemáte a bydlíte napří-
klad u silnice, někdy i z více stran domu. Tady je vhodnější opravdu od kotěte vycho-
vat kočku, která si v domě či zasíťovaném prostoru zvykne. Nevykastrovaná kočka se 
pak toulá na několikanásobně větším prostoru, navíc nastává nepříjemné značkování 
– typický pach je opět důvodem ke konfliktům se sousedy, kterým kočka takto „ozna-
čí“ jejich pozemek.

Kastrovaná kočka se chová mnohem obezřetněji – možná jste si všimli, že nejvíce 
přejetých koček a zvířat obecně vídáte na jaře, kdy probíhá páření. Zejména mladí 
kocouři bývají nejčastější obětí pod koly aut. Hormony v této době snižují jejich obe-
zřetnost. 

KASTRACE? PRODLOUŽÍ KOČCE ŽIVOT
O kastraci samozřejmě panuje řada pověr a nesmyslů. Proto bych ráda uvedla mate-

riál, který zpracovalo sdružení Kočky S.O.S. Hodonín: 

PROČ KOČKY KASTROVAT?
1. Již půlroční kočka může zabřeznout. Může mít až tři vrhy za rok, každý po 5 až 

6 koťatech, tzn. že každým rokem je třeba najít až 18 nových domovů pro koťata 
jedné kočky.

2. Kastrace není příčinou tloustnutí koček. Pouze nadbytečné krmení vede k nezdra-
vému tloustnutí. Vykastrované kočky neztratí schopnost chytat myši. Drží se blízko 
domova, tam se cítí v bezpečí. Jsou také přítulnější.

3. Nevykastrovaný kocour si značkuje své území silně páchnoucí močí. Je to vrozený 
pud, bude to dělat jak v domě, tak i venku na zahradě. Často zmizí na celé dny, někdy 
i týdny, a vrátí se poraněný, někdy s opravdu ošklivými ranami. Většina koček, které 
skončí pod koly aut, jsou nevykastrovaní kocouři!

4. Není nutné, aby kočka měla před kastrací alespoň jeden vrh koťat. Z čistě finanč-
ního hlediska  je nákladnější březí kočku a potom i koťata krmit než zaplatit za 
kastraci. 

5. Feline immunodeficiency virus (FIV) a leukemie koček jsou pro kočky nebezpečné 
nákazy, které ohrožují jejich život. Jsou přenášeny slinami. Když se kočky perou, 
možnost přenosu nákazy je větší. Vykastrované kočky se tolik netoulají, nebrání 
svá území a neperou se s ostatními kočkami. Proto pravděpodobnost poranění a 
přenosu infekce slinami je minimální. 

MÝTY O KASTRACI
Kočka přestane chytat myši:
NE, naopak, kocouři a kočky, kteří dříve příliš nelovili, začnou chytat myši – nemají 
vlastně nic jiného na práci a drží se blíže domu.
Kočka ztloustne a zleniví: 
NE, zda bude zvíře tlusté, záleží pouze na množství stravy a množství pohybu, stej-
ně jako u nekastrovaných zvířat.
Kočka se stane nevrlou:
NE, naopak zvíře jen přestane toužit po záletech a více přilne k majiteli.







Městská policie spolupracuje s MVDr. Vašákem, Židlochovice,
ke kterému strážníci převáží k ošetření poraněná odchycená zvířata i zvěř uhynulou. Nalezení a odchycení psi a kočky bez majitele se 
předávají do útulku města Břeclav v Bulharech. Odchyt toulavých zvířat má v našem městě na starost Městská policie Židlochovice.

Dotazy, kde hledat pomoc, např: 
Kočky S.O.S. Hodonín, Kočky u Kat-
ky z. s., Starovičky, nebo LuckyCats, 

z. s. Ostopovice.
Jde o soukromá zařízení, fungující 

bez dotací, ochotní dobrovolníci, kteří 
rádi pomůžou, když mohou. Povinnost 
řešit tyto situace má ale pouze útulek, 

který má smlouvu s městem.
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Za ptactvem v Židlochovicích: Zimní návštěvníci našich kopců

Zeptali jsme se: Roh sokolovny v novém kabátě

V říjnu proběhlo výběrové řízení na 
nájemce prostor na rohu sokolovny, která 
je v majetku T.J. Sokol. Čilý stavební ruch 
naznačuje, že výběr úspěšně proběhl, a my 
se ptáme:

Co se to chystá na rohu sokolovny? Jaký 
byl zájem o pronájem a s jakými záměry a 
co rozhodlo ve prospěch vybraného nájem-
ce? Odpovídá Dagmar Kratochvílová, jed-
natelka T.J. Sokol.

Na naši výzvu se nám ozvali čtyři zájemci. 
Všichni zájemci přišli v podstatě s podobnou 
nabídkou, provozovat bistro nebo kavárnu. 

Potěšilo nás, že to všichni cítili podob-
ně jako my – zaměřit se na jinou klientelu, 
než tomu bylo doposud. Nenabízet čepova-
né pivo, zaměřit se na kvalitní kávu, nabíd-
nout (nejen) dětem jak ze základní školy, tak 
z gymnázia lákavou svačinu. Vytvořit zde 
místo pro klidné posezení třeba dvou kama-
rádek u šálku dobré kávy nebo u skleničky 
vína nebo zde strávit příjemné chvíle při 
čekání na autobus. 

rubriku připravuje
Milena Moudrá

Nabídka, která nakonec zvítězila, nás oslo-
vila například tím, že se chce zaměřit na regi-
onální produkty nebo na spolupráci s místní 
komunitou. V interiéru by mělo být patrno, 
že se vztahuje k historii Sokola. Nemělo by 
to být žádné univerzální bistro, ale jedinečné, 

„židlochovické bistro“. Můžeme se těšit nejen 
na to, že potěšíme své chuťové pohárky, ale 
třeba i na nějaký zajímavý malý koncert a na-
jde se zde i prostor pro vystavení děl umělců 
s vazbou na náš region. Takže na shledanou 
v „Bystré židli“!

Prostor na rohu sokolovny má nového nájemce / foto: M. Moudrá

Labuť zpěvná, zimní host, který se vzácně objevuje v zimě na vodách jižní 
Moravy / foto: P. Forejtek

Ořešník kropenatý, obyvatel horských lesů, který se v zimních měsících stahuje 
do nížin / foto: P. Trávníček

Drozd kvíčala, v zimních měsících často ve velkých hejnech sbírá potravu na 
polích / foto:  P. Trávníček

Sněhule severní, vzácný host ze severu, kterého lze občas pozorovat na polích 
či poblíž vody / foto: P. Forejtek
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Z historie židlochovických domů: č. p. 80

Jan Burk ve své knize Historie židlochovických domů a jejich držitelů 
za léta 1609 až 1791 poprvé zmiňuje dům č. p. 80 v zápise z roku 
1612, kdy se jeho majitelkou stala jistá Alžběta, vdova po Jiřím Eje-
novi. U některých majitelů na začátku 17. století zápisy uvádějí jako 
povolání stolař, je tedy možné, že v domě byla nějakou doba stolařská 
dílna. To se změnilo v roce 1622, kdy jej koupil Hans Trost, který byl 
povoláním zámečník. Zámečníkem byl i další majitel – Pavel Rychtář, 
takže je možné, že po stolařství v domě nějakou domu sídlilo také 
zámečnictví. Zápisy nezmiňují, jestli dům v průběhu bouřlivého 17. 
století přišel k nějaké úhoně. V roce 1669 k němu náležel vinohrad, lis 
a jeden neudržovaný podsedek (menší pole). Z dalších majitelů domu 
lze zmínit alespoň rodinu Wagnerů (příjmení se později změnilo na 
Wognar), která dům vlastnila velkou část 18. století.

Při srovnání historických map z 19. století zjistíme zajímavé infor-
mace. V roce 1825 byl dům č. p. 80 rozsáhlým stavením. Nalevo od 
něj, kde dnes stojí dům č. p. 395, byly vysázené stromy a vedle nich 
se nacházel průchod na hřbitov u starého kostela (zvonice). Napravo 
od domu č. p. 80 byla proluka, která jej oddělovala od domu č. p. 
79. Proluky mezi domy byly tehdy poměrně časté, sloužily jako pre-
vence před šířením požárů. Plán z roku 1875 nám už ukazuje úplně 
jinou situaci. Dům č. p. 80 byl přestavěn a volný prostor nalevo od 
něj zabral rozšiřující se dům č. p. 81. Napravo od domu č. p. 80 však i 
nadále zůstávala proluka. Zastavěna byla pravděpodobně až v letech 
1931 a 1932, kdy byl dům č. p. 79 zbourán a místo něj postavena nová 
dvoupatrová budova. 

Do současné podoby byl dům č. p. 80 přestavěn v roce 1899, kdy 
bylo vestavěno patro. Bohužel nelze přesně říct, jestli přestavba nějak 
souvisí s extrémním krupobitím, které v srpnu toho roku Židlocho-
vice postihlo. Velká část domů ve městě tehdy během několika minut 
přišla o okna i střechy, některé kroupy totiž vážily až 300 gramů. 

Jan Hroudný
Vlastivědný spolek

Tehdejší vzhled domu se každopádně zachoval dodnes. Zůstala na 
něm historická fasáda, která je tvořena bosáží, nad okny domu jsou 
umístěny frontony (v prvním patře je prostřední fronton segmentový, 
čtyři sousední jsou trojúhelné). Uvnitř v budově je na schodech zacho-
vána původní dlažba a zábradlí. V roce 2001 proběhla renovace objek-
tu za celkovou částku půl milionu korun. V roce 2012 byl k objektu 
zaveden bezbariérový přístup. Dům č. p. 80 dnes vlastní město Židlo-
chovice, sídlí v něm Úřad práce.

Hlavní prameny:
BURK, Jan. Historie židlochovických domů a jejich držitelů za léta 

1609–1791.
Vlastní výzkum uskutečněný ve spolupráci 

s Ing. Hanou Hanzlíkovou. 

Č. p. 80 (druhý v řadě napravo) z konce 20. let 20. st. / foto: archiv T. Dratvy

Zima na Líchách  foto: Martin Dratva
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Rok na vsi v práci, zábavě a náboženství

Jak je ten rok na vsi krásně a bohatě 
rozčleněn, přírodně i nábožensky.
Celý život na vsi je obřadnější než ve městě, 
je jako zasazen do náboženského rámu. 
Nevadí, že jsou to namnoze pozůstatky 
ještě z dob pohanských. Ty všechny zvyky 
mají ráz institucí, život je jimi regulován, 
stává se řádem.
Karel Čapek,  Hovory s TGM

Kdo by neznal tu rovinu na jih od Brna, 
pro kterou vytváří horizont mírně zvlněná 
pahorkatina, jejíž dominantou je „Výhon“, 
kopec nad Židlochovicemi. Ne nadarmo sem 
mířily slavné osobnosti, Jaromír Tomeček, 
Vilém a Alois Mrštíkovi, Dr. Jan Herban, 
prezident T. G. Masaryk, Oldřich Mikulášek, 
Jan Skácel a celá řada dalších.  Slunce zde 
dává zrát meruňkám, ale také vinné révě. Na 
úrodné půdě nivy řeky Svratky roste obilí, 
ale i cukrová řepa nebo kukuřice. Úrodou 
příroda štědře odměňuje rolníkovu práci.  
Je to malovaný kraj, jemuž Bůh přidal krásu 
barev a jasu a přidal s vínem i veselou píseň a 
optimismus do života.

Zde se může mnohý čtenář zarazit, ba 
pobouřeně namítnout: Židlochovice nejsou 
dědina, my jsme přece město!  No ano, dle 
glejtu „Jeho císařské eminence“ (1873) je to 
město, podle způsobu života jde spíše o obec 
na rozhraní vesnice a městečka. V zeleni 
stromů zde sedí přikrčené chalupy, aby naopak 
mohly vyniknout selské grunty se širokými 
vraty, které vytvářejí kontrast řemeslnickým 
stavením a obchodům umístěným převážně 
na náměstí. Už zdálky vás pozdraví věž 
kostela Povýšení svatého Kříže z roku 1730, 
který na malém náměstí hlídá v objetí starých 
lip všechnu tu místní krásu. Kousek opodál 
dominuje zvonice, pozůstatek původního 
protestantského kostela (z roku 1350) sv. 
Mikuláše (v katalogu památek vedena jako 
zvonice sv. Barbory), a tak jako časy se zde 
potkávají i náboženství, na jedné straně 
milující, na druhé straně soupeřící. 

Když se zastavíme na náměstí, naši 
pozornost upoutá honosný zámek, kdysi 
sídlo Žerotínů, jímž postupně prošla celá 
řada šlechtických rodů, aby skončil v rukou 
Habsburků.  Po vzniku Československé 
republiky se z něho stává letní sídlo našeho 
prvního prezidenta, Tomáše Garrigua 
Masaryka.  

Čas svojí monumentalitou nechává 
mizet původní přikrčené chaloupky a na 
jejich místě vyrůstají domy odpovídající 
požadavkům doby. Přes 2 500 obyvatel tu 
pilně pracuje a raduje se, ale také se, když 
přijde čas, modlí či bujně hýří, nebo se miluje 
a také nenávidí s temperamentem pravých 
Moravanů. Prostředí se mění, tradice však 
vede židlochovické občany pevně za ruku a 

Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek 

připomíná jim dědictví rodičů. Všechno zde 
má svůj čas, běh a řád.

Chceme vám v našem povídání postupně 
ukázat život našich předků, který jim stál, přes 
všechny starosti, za to, aby se žil, vychutnával 
a protrpěl. Pořád se tu ještě při pití vína zpívá 
a s jeho pitím vychutnáváme i vůni a kouzlo 
domova. 

Navštivte s námi Židlochovice – město 
slunečné – v polovině 19. století a připomeňte 
si některé chvíle ze života místních.

Pantáta Vaněk vyšel na náspja do 
mrazivého jitra. Zapnul si knoflík u krku a 
pro sebe zabručel: „Březen, za kamna vlezem,   
duben, ještě tam budem!“ A vydal se na 
obhlídku statku.

Jeho první kroky mířily do maštale ke 
koním. Bylo nepsaným pravidlem, že právě ti 
byli na prvním místě péče hospodáře. Ranní 
krmení se neobešlo bez laskavého poplácání, 
případně malé laskominy jako jablko nebo 
mrkev. No však jaro je již tady. Už je čas, 
práce na poli čeká… Šimla dnes hledí nějak 
veseleji, ani ona se nemůže již dočkat pohybu 
na vzduchu.  Hospodář by v tom okamžiku 
přísahal, že na něho spiklenecky mrkla.

Ještě napojit a přejít k dalšímu  dobytku. 
Hospodyni bylo potřeba přichystat krmení, 

aby ho mohla hodit do koryta, a kravky při 
dojení klidně stály. Následovala prasata a 
drůbež. Potom se vracel do kuchyně, ve které 
již měla hospodyně nachystanou snídani, 
nejčastěji cikorku (kávu), někdy i s mlékem. 
K tomu krajíc domácího chleba, někdy se 
sádlem a s cibulí, jindy jen tak na sucho. 
U snídaně se většinou potkával i s dětmi, 
které se s protesty chystaly do školy. Bylo jich 
šest, a jak bývalo zvykem, jména měla po 
rodičích či dědečcích.

Anča, Josef, Jan, Mařa, Fana, Fan  
Jména krátká, ale dobrá na pamatování.

Zatímco děcka a hospodář snídali, mamička 
jim musela nachystat něco s sebou. Nejčastěji 
to byl krajíc suchého chleba, jindy jablko 
nebo hruška, výjimečně (po neděli či svátku) 
buchta, pokud po včerejšku zbyla. Teprve, 
až pantáta odjel za prací, děti odešly do 
školy a ona hodila trochu pozadku (zbytky 
polámaného obilí se semeny a plevami) 
drůbeži, dala zelené králíkům a krmení 
Rekovi, mohla se jít najíst i ona.  

V kalendáři ohlašuje jaro Josef (19. 3.). 
A protože je v Židlochovicích Jozéfků, 
Josefů, Jožků, Jožů, Pepíků a Pepanů plno, 
je v předvečer před tím svátkem na dědině 
rušno.  Kluci chodí ťukat štandrle. To se postaví 
okolo dveří v domě, kde mají nějakého toho 
Josefa, klepají hlasitě dvěma lžícemi o sebe a 
zpívají takovou  starodávnou:

 Pukaly lavice, pukaly stolice, pukaly u dveří, 
Jozéfku, otevři. Jestli  nás nepustíš, šak ty brzo 
zmizíš, našeho ťukání neuslyšíš! 

 No zpívají, spíše recitují, protože melodie 
je to taková monotónní.  A tak ten Jozéfek, 
nebo někdo z jeho rodiny, vyjde ven a podělí 
koledníky křížalama (sušeným ovocem), někdy 
i bonbónama, ale takovými těmi jen za korunu, 
kterých je hodně za šesták.

Hlavní starostí kluků v této době jsou 
ovšem kuličky. Stačí, když kluci na začátku 

pokračování na další straně >>



března najdou u cesty (ještě plné bláta), 
kousíček ušlapaného chodníku a začnou hrát 
o kuličky.

Šak aji ten náš nejmenší Fan má vyhraný 
plný pytlík kuliček, a tak už nebyl několik dní 
venku ze strachu, aby mu sousedův Metud 
– ten dareba, co nic nenechá na pokoji – 
nesebral kuličky poctivě vyhrané.  Metud však 
svoje nároky podporuje silným tvrzením, že 
Fan je švindlíř a že hrál olověnkú, která jisto 
jistě byla očarovaná. Kolikrát se už kluci 
kvůli tomu pobili! Tyto věčné spory o fair 
play nemohou při neústupnosti obou stran 
skončit jinak. A zásahy dospělých?  Ty jsou 
v takových případech jen na škodu. Kdo 
by se s faganama dožíral, jsem ráda, že jsou 
chvíli venku a že mě aspoň trochu přestane 
bolet hlava z toho kraválu – posteskne si 
postižená maměnka, která musí neustále řešit 
lapálie všech svých dětí. A tak nezbude, než že 
když přiletí Fan s roztrhanou košilí, odřenými 
koleny a řádným brekem domů, ušmudlaný 
až hrůza, jak se snažil utírat si tekoucí slzy, a 
začne žalovat, že mu Metud naliskál a kuličky 
mu ukradl i s tou olověnkou, kterou přece 

on poctivě vyměnil v kostele s kamarádem 
za křivák; maměnce nezbude než přidat mu 
pár pohlavků a ponaučení, aby se podruhé 
nenechal dobit od kdejakého fagana a byl 
šikovnější!

Nejen sport představovaný kuličkami a 
rvačkami ve volném stylu každého s každým, 
ale také hudební výchova představovaná 
sborovým zpěvem dětí jak ve škole, tak 
v přírodě patří k dennímu životu. Při zpívání 
kluci řvou až mají žíly na krku napjaté. Ono 
je totiž zpívání potichu (jako děvčata) nebaví 
a musí přece projevit své chlapáctví. Ale teď 
přece nejde o zpívání, ale o píšťalky. To si každý 
kluk musí vyřezat svoju píšťalku (nebo i dvě a 
více), někteří to umí i s dvěma dírkami – a 
píská a píská až do omrzení. Jenže mladého 
chlapca pískání nikdy neomrzí, ale zato ti 
ostatní. 

Pískají strašně, ale dlouho vydrží, budou 
z nich dobří muzikanti – usmívá se stařeček 
Horák, přesune si beranici na druhé ucho a 
štráduje si to do vinohradu podívat se, co dělá 
réva. (Přiznejme však, že mu jde spíš o to, aby 
zjistil, že víno ve sklépku nezkyslo!)

 A tak nejhorší je na tom maměnka, která 
to všechno odnese, ta je musí poslouchat 

Z historie hrušovanského „Sokecu"

Jednou z nejvýznamnějších obecních 
investic v novodobých dějinách obce je stav-
ba nového sportovního a kulturně-společen-
ského centra „Sokec“. Jistě stojí za připome-
nutí, jak vznikala stará sokolovna.

Původně na tomto místě stála arcivé-
vodská budova sloužící jako myslivna (tzv. 
Jägerhaus). Po vzniku republiky byla budova 
zabavena ve prospěch nového státu. 11. 12. 
1920 byla podepsána trhová smlouva o výku-
pu objektu pro místní Sokol za cenu 25 tis. 
Kč. Smlouvu podepsal starosta sokolské jed-
noty Čeněk Krejčí a jednatel Václav Kubíček. 
Vydatnou finanční podporu poskytl tehdejší 
starosta obce František Hulata.

Nejprve bylo upraveno letní cvičiště za 
budovou. Bylo vybaveno potřebným nářa-
dím a doskočištěm. V roce 1919 se vysadi-
la „Lípa svobody“ a později jírovce kolem 
dokola celého sportoviště.

V roce 1921 se předsednictvo jednoty 
usneslo přestavět tuto budovu na sokolov-
nu. Následně v roce 1923 bylo rozhodnutí 
změněno, budova se měla zbourat a měl se 
vystavět zcela nový objekt. Již na začátku léta 
se započalo s bouráním staré budovy. Členo-
vé sokola svépomocí vykopali a vybudovali 
základy. Výstavba zdí byla zahájena 1. srpna, 
zednickými pracemi byl pověřen František 
Koníček. Dále se na stavbě podíleli zední-
ci František Klein, Vavřín Koníček, Robert 
Kratochvíl a Ludvík Flodr. Velký díl práce 

Pavel Kadlec
Hrušovanský zpravodaj

proběhl svépomocí, sokolští bratři a sestry 
pomáhali připravovat stavební materiál, čis-
tit cihly apod. Oslava dne svobody 28. října 
1923 již byla pořádána ve cvičební místnos-
ti ještě neúplně dostavěné budovy. Oficiální 
otevření kompletní stavby proběhlo 7. září 
1924.

Byly stanoveny povinné práce, kterých se 
zúčastnilo 99 bratrů a 50 sester. Muži odpra-
covali 3434 hodin a ženy 1996 hodin. Dohro-
mady bylo odpracováno 5430 hodin.

Toto měla být jen část projektu, ještě se do 
budoucna počítalo s prodloužením tělocvič-

ny přes byt sokolníka, výstavbou místností 
v patře a dalšími úpravami. K realizaci teh-
dejších plánů v plném rozsahu však nikdy 
nedošlo.

V Lidových novinách ze dne 5. 9. 1924 se 
o hrušovanské sokolovně psalo: „…Dnešní 
tělocvična, vzdušná a světlá, působí milým 
dojmem. Je opatřena vším nutným nářa-
dím, klavírem a také elektrickým osvětlením. 
Náklad novostavby i adaptace činil 120 tisíc 
Kč; pouze čtvrtina byla vypůjčena, 17 tisíc 
zapůjčilo bezúročně členstvo (drobní lidé) a 
ostatek je zaplacen.“

>> pokračování z předchozí strany

Starý „Sokec“  nahradí moderní víceúčelová stavba / foto: M. Moudrá
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celičký den, až jí v hlavě hučí, ale děcka se ven 
z chalupy jako naschvál vyhnat nedají. Tak si 
jen tak pro sebe posteskne: nejlepší je na tom 
ten můj. Ráno odejde na pole a má pokoj. 
A já, abych tu s těma dacanama byla v zimě 
i v létě, od rána až do večera.

Úryvek z připravované brožury: Rok na vsi 
v práci, zábavě a náboženství.

Ilustrace: Karel Svolinský
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Vlakové nádraží počátkem 1. republiky / foto: archiv T. Dratvy

Vlakové nádraží v únoru 2021 / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Nové knihy

George Agathonikiadis: 
Na Moravě nekvetou olivy

Dojemný autobiografický příběh českého režiséra a scenáris-
ty řeckého původu, který se ocitl jako dítě na Jižní Moravě. 

pokračování na straně 19>>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
MOYES – Jako hvězdy v tem-
né noci, DOUGLAS – Sestřičky 
a jejich tajná přání, LINDSAY 
– Piknik na Hanging Rock, 
O’CONNOR – Pichlavá láska

Společenské romány
SCOTT – Dědictví války, LANE 
– Holky od Spitfirů, WEBB 
– Dcery jezera, MORREY 
– Milostný příběh jednoho 
života

Psychologické romány
BRATT – Tanec se sluncem, 
NAIR – Dámské kupé, GRUBER 
– Poslední zhasne, BROWNE 
– Vzorná chůva

Historické romány
EBERT – Meč a Koruna 4: 
Srdce z kamene, DOSTÁL 
– Královi rytíři, ČEŠKA – Případ 
mrtvého krále, HUSEMANN 
– Černý oheň z Byzance

Romány českých a sloven-
ských autorů
TŮMOVÁ – Druhý život, 
NESVADBOVÁ – Hovory s 
doktory 2, KOENIGSMARK 
– Příběh unavené manekýnky 
a jiné grotesky z dějin, KULICH 
– Bílá paní

Detektivní romány a 
thrillery
TUTI – Spící nymfa, GARDNER 
– Hledej mě, DE LA MOTTE 
– Jarní oběť, SUND – Dům 
panenek

Životopisy
VORÁČ – Vojtěch Jasný, 
ČERMÁKOVÁ – Ondřej Vetchý: 
Dobrý člověk, HORÁKOVÁ 
– O Pavlovi

Audioknihy
RAMBA – Dobrodruhům, 
ŠARDICKÁ – Zmizení Sáry Lin-
dertové, PAŘÍZKOVÁ – Stela 
a 16 huskyů a Stela v zemi 
tučňáků

Naučná literatura
JOBI – Čisté krmení psů, OLI-
CARD – Váš čas je nekonečný, 
WINTEROVÁ – Herbář ze 
zahrady přímo na talíř

KNIHY PRO DĚTI
Pohádky
Nejkrásnější pohádky 
o psech, PETIŠKA – Pohádko-
vá maminka
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1. Elegantní sport na ledě
2. „Lyže“ zastarale 
3. Jeden z nejrychlejších sportů na světě
4. Hra na ledě s použitím kamenů
5. Slovensky brusle 
6. Běh na lyžích v kombinaci se střelbou 
7. Oblíbená dětská zábava na zasněžených pláních 
8. Zimní horolezectví 

TAJENKA: Zimní sport podobný bobování, který se roku 2002 vrátil po dlouhých 54 letech 
na zimní olympijské hry.  
(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.)  

téma – Zimní sporty 

Nové knihy

KříŽidle Víta Funka: Zimní sporty
Elegantní sport na ledě
„Lyže“ zastarale
Jeden z nejrychlejších sportů na světě
Hra na ledě s použitím kamenů
Slovensky brusle
Běh na lyžích v kombinaci se střelbou
Oblíbená dětská zábava na zasněžených pláních
Zimní horolezectví

TAJENKA: Zimní sport podobný bobování, který se roku 2002 vrátil po dlouhých 
54 letech na zimní olympijské hry.  (Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.) 

Rozluštění tajenky z minulého čísla: VALENTA

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Pohádkové příběhy
PAŘÍZKOVÁ – Stela v zemi 
tučňáků, BERŠADSKÁ – Jak si 
velká malá holčička ochočila 
město, KNAUEROVÁ – Vánoční 
hvězdička

Příběhy o dětech
FRIXE – Čarokrásné knihkupec-
tví 5: Vánoce s paní Sovovou, 
POSPÍŠILOVÁ – Kouzelná třída 
o Vánocích, PEROUTKOVÁ 
– Ukradené housle

Literatura Young adult
REED – Holky odnikud, BEN-
WAY – Daleko od stromu

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím byt o velikosti 3+1/4+1 v Židlochovicích a v okolí.
K nastěhování 3–6/2021. Bez RK. Tel.: 732 616 790.

Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.

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







LENKA PETROVSKÁ, DIS.
INTERIÉROVÝ DESIGNER

+ 420 603 360 909
info@petrovskadesign.cz
www.petrovskadesign.czDo našeho kolektivu hledáme 

fyzioterapeutku / fyzioterapeuta s praxí. 
Prosím ozvěte se nám: 

neurologiezidlochovice@seznam.cz

ČISTÍME KOBERCE, MATRACE a ČALOUNĚNÝ

Objednávky  a více informací na:  792 466 199

NÁBYTEK (sedačky, křesla, židle, taburety, ...)

Nebo nám napište na:  info@azhospodyne.cz
www.azhospodyne.cz

 KOMPLETNÍ  ÚKLIDY  DOMÁCNOSTÍ

Objednávky a více informací na:  792 466 199

MYTÍ OKEN včetně žaluzií a parapetů 
 - pravidelné i jednorázové

Nebo nám napište na:  info@azhospodyne.cz
www.azhospodyne.cz

inzerce

ilustrace: 
Kateřina Dratvová, 12 let

>> 
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