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1. Akce proběhla u příležitosti výročí ČSR. Tento svátek je
úzce spjat s osobou TGM, která má také blízký vztah k
našemu městu. Který moment z Masarykova díla byste
vyzvedl jako živý pro naši současnost?
2. Co je pro Vás v současné době aktuální vizí pro naše
město?
3. Jaký je Váš názor na postavení naší země v Evropě? Jak
vnímáte v rámci veřejné a politické diskuse postoje
proevropské proti těm euroskeptickým?

1. Když se řekne jméno Tomáš Garrigue Masaryk, asociuje se
mně prezident, rok 1918 a židlochovický zámek. Když jsem
začal brát rozum, zapůsobil na mne Masarykův boj proti uznání
pravosti Rukopisů královedvorského a zelenohorského, což
bylo a dodnes je moje oblíbené téma. Později jsem do důsledku
pochopil Masarykovo heslo „Nepovolovat zlému, bojovat o
pravdu.“ Obhájí toto heslo naše současnost?
2. Moje vize je naplněna. Žiji v mém zamilovaném městě s
mnoha dobrými lidmi.
3. Naše země má přebohatou historii. Řadí se mezi kulturně a
ekonomicky vyspělé státy. Jak vnímám proevropské postoje
proti euroskeptickým? Nabádal bych k sňatku euforii s
euroskepticizmem. Jejich potomka bych pak nazval
Eurorozumem.

1. Několik citátů Masaryka přinesl říjnový Zpravodaj při
příležitosti 90. výročí vzniku republiky. Přidal bych ještě ten
nejznámější, který je (bohužel) stále platný a našimi nejvyššími
politiky málo zdůrazňovaný: „Nebát se a nekrást.“
2. Pro mne je staronovou i aktuální vizí oprava bývalé
českobratrské fary na Strejcově sboru.
3. V referendu jsme se jasně vyjádřili, že chceme být členy
Evropské unie. Nechápu malost našich politiků, kteří mají
obavy, že ztratíme národní identitu. Francouzi jsou
nepochybně neméně takoví vlastenci jako my a pocit ze ztráty
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vlastní identity určitě nemají. Toužili jsme po tom, abychom se
po Evropě mohli volně pohybovat, měli jednu měnu a zároveň
pociťovali hrdost nad příslušností k EU. Zatím přešlapujeme na
místě a jsme na rozpacích, když máme vyvěsit evropskou
vlajku. Zato tvrdíme, že to chceme Evropě „osladit.“ Toto
počínání považuji za ostudné. Nejvíce se zmiňujeme o
Evropské unii tehdy, když očekáváme nějaké dotace.

1. Z celého rozsáhlého filozoficko-sociologického a státnického
díla TGM je pro nás a další generace stále živá ta část, která se
týká morálních kvalit národa, občana a jejich vztahu k
demokratickému státu a ke svým bližním. Stále budou platit
Masarykova slova:“Demokracie, svoboda bez mravních hodnot
nemůže žít. Demokracie je zárukou míru pro nás i svět.
Demokracie má své chyby, protože občané dělají chyby. V
každém postavení konejte svoji občanskou povinnost. Milujte
republiku, svou zemi, svůj národ a jazyk”.
2. V duchu vidím budoucnost Židlochovic v úpravném městečku
tonoucím v čistotě a zeleni, opečovávaném a chráněném svými
občany před projevy vandalismu, s dostatkem pracovních
příležitostí pro obyvatele i lidi z okolí. Vidím Židlochovice jako
dopravní uzel, středisko hospodářského, kulturního a
společenského života širokého regionu.

3. Naše země je jedna z mnohých, ani vynikajících, ani

méněcenných zemí Evropy. Členství v EU a v NATO je pro nás

životní nutností. Každé členství dává, ale také bere. Záleží na

zdatnosti našich zástupců v orgánech EU, zda bude více zisku

či ztrát. Euroskeptikům vzkazuje TGM: „Jen sebevědomý

národ, mající důvěru ve své schopnosti a budoucnost, je

ochoten a dokáže podstoupit v zájmu této budoucnosti i oběti.
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ V ŽIDLOCHOVICÍCH
—PROSINEC—

1.12. – 28.12. VÝSTAVA OBRAZŮ HANY CELNAROVÉ

2. - 9.12. PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE

4.12., 16.00 – 18.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KERAMICKÉ DÍLNĚ prodejní výstava
17.00 vystoupení "Adventního tria"

5.12., 16.00 "MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA ŠÁŠI VIKTORA"

7.12., 10.00 VÁNOČNÍ JARMARK

11.12., 15.00 VÁNOČNÍ BESEDA PRO DŮCHODCE

12.12., 18.00 CYKLUS "POVÍDÁNÍ O VÍNĚ" LAURTO A NATIVA

13.12., 8.00 VÁNOČNÍ PRODEJNÍ TRHY

13.12., 9.00 PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ DĚTÍ

18.12., 18.00 VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ

20.12. PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ

21.12., 16.00 ADVENTNÍ KONCERT

23.12., 17.00 PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI "ZA PLOTEM",

26.12., 10.00 ŠTĚPÁNSKÁ VÝSTAVA VÍN MÍSTNÍCH VINAŘŮ

29.12., 13.00 – 17.00 ZÁMEK ŽIDLOCHOVICE PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST

30.12. TRADIČNÍ POSLEDNÍ VÝŠLAP NA VÝHON

31.12., 20.00 SOKOLSKÝ SILVESTR

místo: Městský kulturní klub
pořádá: město Židlochovice

místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Gymnázium Židlochovice

—

místo: keramická dílna
pořádá: Sdružení Židlochovice

místo: Masarykův kulturní dům—kulturní sál
pořádá: město Židlochovice

místo: nám. Míru
pořádá: město Židlochovice

místo: Městský kulturní klub
pořádá: SPOZ Židlochovice

—
místo: vinotéka RTIC
pořádá: Vinotéka Židlochovice

místo: nám. Míru
pořádá: SDH Židlochovice

smíšená družstva, cca 10 členů výmu, věk nar. 1996 a mladší
místo: Masarykův kulturní dům—tělocvičný sál
pořádá: KSM RM Židlochovice

místo: Městský kulturní klub
pořádá: ZUŠ Židlochovice

pořádá: město Židlochovice

místo: Židlochovice, kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá: ŽDS Skřivánek

pro dospělé vánoční punč
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice

místo: spolková budova ZO ČZS
pořádá: ZO ČZS Židlochovice

—
místo: zámek Židlochovice
pořádá: Lesy ČR

místo: Výhon
pořádá: Klub turistů Židlochovice

místo: Masarykův kulturní dům—kulturní sál
pořádá: TJ Sokol Židlochovice


