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Jedinečná kvalita a chuť…
Rozhovor s řeznictvím Janíček & Čupa

Pokaždé když jedeme s rodinou navštívit své přátele a chceme je
potěšit malou pozorností, nikdy neopomeneme zajít do řeznictví
Janíček & Čupa. Vždy zde spolehlivě vybereme to, co má mezi
našimi přáteli zaručený úspěch…
Nejen pamětihodnosti a přírodní krásy charakterizují danou obec
či region. Jsou to také místní produkty, za jejichž úspěchem často
stojí podnikaví a kreativní lidé. Proto jsme se rozhodli v rámci
rozhovoru měsíce představit firmu, která svým věhlasem
přesahuje hranice našeho města i regionu a dle mého představuje
to, co si mnohdy můžeme představovat pod pojmem poctivé české
živnostnictví…

Kdy firma Janíček Čupa vznikla a co vás motivovalo k jejímu
založení?

Jak se František Janíček a Benedikt Čupa seznámili? Vznikla
firma na základě společného přátelství, nebo se vše odehrávalo
na základě profesního vztahu?

Vaše jméno Benedikt se dává v naší zemi spíše výjimečné…
Odkazuje k výrazné historické postavě mnicha z italské Nursie a
samozřejmě má vztah k našemu regionu, například ke klášteru v
Rajhradě. Je vaše křestní jméno součástí vaší rodinné tradice?

Výrazným fenoménem dnešní doby jsou obchodní řetězce.
Může s nimi vůbec drobný český podnikatel soutěžit o
zákazníka? Jako zákazník bych odpověděl ano. Co vy na to?

Máme krátce po volbách. Co by podle vás naši vrcholní politici
měli akcentovat, pokud hovoří o podpoře podnikatelů u nás?

Jaké jsou podle vás zásadní milníky ve vývoji řeznictví Janíček
Čupa?

Janíček: Firma vznikla v roce 1991 a přesně 5. března bylo poprvé
otevřeno v prodejně na náměstí Míru 26. Naši motivací bylo mít
vlastní výrobnu a vyrábět v ní dobré uzeniny. Byla to velká
neznámá, nevěděli jsme, že nás budou čekat tak velké a nákladné
úpravy, půjčky, a do toho jsem prodělal dvě těžké operace.

Janíček: Já jsem pracoval v masném průmyslu Brno-Špitálky
(výrobna uzenin). Zde jsem boural maso, míchal a udil uzeniny a
pracoval v expedici. V roce 1978 jsem nastoupil u potravin jako
vedoucí prodejny v Ivančicích, kde jsem působil až do roku 1990.
Benedikta Čupu, svého švagra, který pracoval v Brně na jatkách na
vepřové porážce, jsem přemluvil v roce 1980, aby šel pracovat za
mnou na prodejnu. Potom pracoval v Dolních Kounicích a posléze
tady na náměstí Míru 26, kde nyní spolu podnikáme.

Čupa: Pocházím z křesťansky založené rodiny a toto jméno je
opravdu součástí rodinné tradice a jak už jste naznačil, skutečně
odkazuje ke klášteru v Rajhradě.

Janíček: Určitě je to moc těžké. V dnešní době rozhoduje hlavně
nízká cena, nikoliv kvalita výrobku. Kvalitního zboží je v dnešní
době na pultech jako šafránu. My můžeme bojovat a vynikat
kvalifikovanou pracovní silou, kvalitou a čerstvostí výrobků. To
znamená, že do našich produktů nepoužíváme separáty, emulzi z
kůží, mouku, sóju ani barviva. Máme většinu výrobků pro
bezlepkovou dietu. Maso bereme od českých chovatelů a tím
podporujeme zaměstnanost v regionu.

Janíček: Přiklonil bych se k podpoře regionálních výrobků přímo od
výrobce - jsou kvalitní, adresné a jedinečné.

Janíček: Zásadním milníkem byl rok 1993, když jsme začali
zásobovat velké výrobny. Hodně firem (hlavně zahraničních)

nabízelo směsi, které byly dodavatelskými firmami vychvalovány,
hojně používány a vysoce hodnoceny. V roce 2003 jsme začali s
přestavbou veškerých prostor podle směrnic EU. Cíl byl jasný –
kvalitní produkty, spokojený zákazník, žádné směsi a užití
výhradně přírodního koření.

Janíček: Začali jsme jako druzí v České republice vyrábět salám
uherákového typu s ušlechtilou plísní na povrchu zvaný
„ŽIDLOCHOVÁK“. V roce 2009 byl oceněn Zlatou Chutí jižní Moravy.
Za 4 roky jsme získali celkem 6x ocenění Zlatá Chuť jižní Moravy,
2x diplom „pohár od hejtmana Jihomoravského kraje“ a 4 roky po
sobě jsme získali právo použití označení firmy „Potravinářský
výrobce Jihomoravského Kraje“. Naším cílem je zde prodávat
jenom naše uzeniny a uspokojit zákazníka polotovary i hotovými
pokrmy bez „Éček“.

Každý podnikatel se snaží neustále zdokonalovat své služby a
přicházet s něčím novým. Co v současné době plánujete a kam
se snažíte firmu směřovat?

Jak se vám podniká u nás v Židlochovicích? Co by se zde podle
vás mělo zlepšit a co se vám zde líbí?

Rozhovor je součástí kulturní přílohy zpravodaje. Jak jste
spokojeni s kulturním životem v našem městě, jakou akci jste
naposledy navštívili?

Janíček: Myslím si, že podnikání je všude těžké. Mě například mrzí,
že v současné době někteří zákazníci příliš nesledují složení
výrobků. Je to velká škoda, už proto, že výběrem kvalitnějších
výrobků by mohli prospět sami sobě – svému zdraví.
Jen pro srovnání: například Vysočina stála před 20 lety 70 Kč za
1kg, hovězí zadní stálo na pultě 29 Kč, dnes stojí 185 Kč, bůček stál
20 Kč s kostí a kůží, dnes stoji 75 Kč, lidská práce byla za 15 Kč,
dnes 80 - 100 Kč, nafta stála 4 Kč, dnes 30 Kč. Potom zní otázka:
kolik by taková vysočina měla stát dnes?

Janíček: Jelikož jsem z Brna, vstávám poměrně brzy, už od 2:15
jsem na nohou. Pracovně jsem velmi vytížený, a tak mi na kulturní
život v Židlochovicích bohužel nezbývá mnoho času, každou svou
volnou chvíli se snažím trávit převážně s rodinou.
Čupa: Když mi zbyde trocha času, rád navštívím vystoupení
židlochovického Skřivánka.

Za rozhovor děkuje,
Mgr. Tomáš Šenkyřík, senkyrik@zidlochovice.cz

www.reznictvi-zidlochovice.cz

Nabízíme zboží, které jinde nekoupíte. Vyrábíme jen dle vlastní 
receptury:

Od 3. 7. 2010 prodlužuje řeznictví svou prodejní dobu: v sobotu 
do 11.00 hodin. 

trvanlivé výrobky, např.:

Vařené výrobky např.:

Polotovary např.:

Židlochovák - (uherák)

tlačenka, jaternice

ražničí, ptáčky,

měkké výrobky např.:

Hotové pokrmy:

Dále prodáváme bourané půlky

Židlochovická klobása
Opékáček, Šunka nejvyšší kvality

polévka a guláše

celé uzené kýty
naklepané maso
trvanlivé uzeniny v dárkovém balení



Dva významné skřivánčí koncerty

V obci Tři studně u Žďáru nad Sázavou se konala v sobotu 29.5.2010
slavnost věnovaná 120.výročí narození hudebního skladatele
Bohuslava Martinů /1890-1959/ a dvojímu výročí hudební
skladatelky Vítězslavy Kaprálové/1915-1940/. Slavnosti se konají
každoročně v lesním areálu, kde pramení dvě studánky nazývané
Barborka a Vitulka. Pro nezpůsobilý terén/stálé deště/, se celá
tradiční akce realizovala za vyjímečně příznivého počasí v
otevřeném prostředí u hotelu Horník na Třech Studních. Po projevu
starosty obce p. Miloše Brabce, který osvětlil vznik a každoroční
opakování těchto slavností, byla provedena kantáta B.Martinů:“
Otvírání studánek“na text básníka Miloslava Bureše. Se sólistou
brněnské opery J.Šťávou, recitátorem Ing. M.Košarem, pianistkou
Danielou Velebovou a instrumentalisty z JAMU Brno za řízení
Miloslava Bučka, provedl zmiňovanou skladbu B.Martinů. Dílo v
podání Skřivánku zkomponované v r.1955, působilo na posluchače
silným dojmem. Je to skladba vypovídající o studánce –rubínce, o
lásce k rodnému kraji. Martinů napsal jeden z nejkrásnějších
chvalozpěvů českého domova. Vzornou interpretaci díla ocenili
velmi příznivě představitelé obce, zástupci nadace B.Martinů z
Prahy, zástupci společnosti V.Kaprálové z Brna a zejména početné
publikum svým spontánním potleskem. Při následné společné
besedě připomenula dirigentka Z.Vrbová, že Skřivánek zpíval tuto
skladbu na zdejších slavnostech již před 11 lety. Je skutečností, že
„Otvírání studánek“má sbor ve svém repertoáru a pro její
umělecké vyjádření a hloubku prožitku jí úspěšně provádí na
koncertech.
Druhý významný sborový koncert se uskutečnil 13.června 2010 v
prostorách Masarykova sálu-Sokolovna v Židlochovicích. Byl

věnován 33.výročí trvání DPS Skřivánek a životnímu jubileu
dirigentky Zdeňky Vrbové. Celou akci velmi úspěšně zorganizoval
výbor Sdružení rodičů DPS Skřivánek. Se svým programem se
početnému publiku představily všechny sbory: Mateřinka,
Přípravný a Koncertní sbor. Jako host vystoupil se svým italským
programem velmi úspěšně Martino Hammerle Bortolotti. Celý
program moderovala již známá a osvědčená Irena Hrubá.
Na velmi srdečném koncertě nechyběly četné květiny věnované
jubilantce. Všechny přednesené projevy byly zaměřeny k
významné sborové činnosti Skřivánku, jak v úrovni národní i
mezinárodní. Současně byla zdůrazněna dlouholetá a záslužná
činnost jubilantky Z.Vrbové. Posluchači vyslechli projevy starosty
města p.Helmy, tajemníka pana Mgr.Cvrka, předsedy výboru DPS
Skřivánek R.Musila a dalších gratulantů.
Úpřimných poděkování a gratulací se dočkala jubilantka od svých
nejmilejších malých i velkých zpěváčků. Celý podvečerní koncert
byl prodchnut příjemnou atmosférou o kterou se přičinily všechny
sbory i posluchači v sále. V programu zazněly různé písně, jejich
úpravy i sborové skladby především českých skladatelů. Na jejich
provedení byla patrna cílevědomá práce Z.Vrbové, která
příkladným způsoben rozvíjí již 33 let u svých zpěváčků pěvecké
schopnosti, dovednosti a spontánní hudebnost. Oceňme tuto
poctivou a také velmi náročnou práci, která přináší své ovoce.
Závěr koncertu byl ukončen společným vystoupením minulých i
současných členů Skřivánka. Za řízení Zdeňky Vrbové zazněla
symbolická píseň Rudolfa Zavadila „Skřivánek zpívá“ a úvodní sbor
z opery Prodaná nevěsta- Proč bychom se netěšili. Přejme
jubilantce i Skřivánkům další úspěšnou sborovou činnost a
umělecké úspěchy.

Buček Miloslav

MĚSTSKÁ KNIHOVNA - NOVINKY
Knihy na prázdniny

Příběhy pro děti

Dívčí romány

Knihypro chlapce

CRUMMENERL - Pirátská nauka, CRUMMENERL – Vikingové, BAUER
Doba kamenná, BAUER – Dinosauři, RUDEL – Římané, BOEHME -
Pirátské příhody, THILO - Příběhy rytířů a jejich hradů, ONDRACEK –
Medvědí příběhy, KALWITZKI - Moji zvířecí kamarádi, PEROUTKOVÁ
-Anička u moře

PEROUTKOVÁ - Denisa mezi skleněnými střepy, Denisa a její
podzimní můra, Denisa ve víru vloček, Denisa maluje lásku,
MCCOMBIE - Dóóóst dobrá partička, HRŮZOVÁ - Každý mrak má
stříbrný okraj, ŘEHÁČKOVÁ - Dívka se zvláštními schopnostmi, S
láskou a tajemnem se nežertuje, MURPHY - Čarodějnice školou
povinné

KINNEY - Deník malého poseroutky 1,2,3 díl, TOMAN - Můj Golem,
VERNE - Tajuplný ostrov a Pět neděl v balónu, IBBOTSON - Strašidlo
po telefonu, MOULD - Dřevěná míle, Ledová ruka, DYER - Let na
Měsíc, BRUNELLE - Jak tábořit

Bohumila Pavková, knihovnice

Knihy na dovolenou

Milostné romány

Romány pro ženy

Detektivní romány

Romány českých autorů

Romány světových autorů

Dobrodružná literatura

Naučná literatura

CARTLAND - Cestou ke štěstí, STEEL - Cesty osudu, HARAN - Divoké
vody, GARLOCK - Jezero naděje, KING - Skryté touhy, CLARE -
Sladké mámení, LOWELL - Stříbrná hladina

GAVALDA - Báječný únik, MAYNARD - Sváteční víkend, SCANLAN -
Šťastní až navěky?, BYRNE - Andělé v mých vlasech, GABALDON –
Cizinka, HOWARD - Stíny úsvitu, AUSTEN - Úskalí lásky, SAM -
Utrpení za pokladnou, CIVADE - Provence jako sen

GERRITSEN – Suvenýr, BATEMAN - Sean na mušce, MCDERMID -
Horečka nenávisti, LÄCKBERG – Kazatel, SMITH – Kořist, JAMES -
Krásné zlo, HOOPER - Mrazivé hříchy, PATTERSON - Oko za oko,
RENDELL- Případztraceného muže, CLARK - Zrychlený tep

PEROUTKOVÁ - Cesta z Arkád, KELEOVÁ-VASILKOVÁ - Srdce v
temnotách, TEREMOVÁ - Láska online, FRANCKOVÁ - Příliš brzy
dospělá, MONYOVÁ - Blonďatá stíhačka, MUSIL - Cesta za nevěstou,
VIKTORA- Poslední tanga v Paříži

OKSANEN – Očista
Pravdivé příběhy
DAVIES - Útěk od ďábla, HAWACH - Let vážky, BRUNEL - Očistné
plameny, CAMERON - Stín afrického slunce, TENDO - Ve stínu jakuzy

SMITH - Kopí osudu, KID - Měsíční kámen, Prokletí modrého
drahokamu, REILLY - Posvátné kameny, PETERS - Znesvěcená
hrobka

JAROLÍMKOVÁ - Jak připravovat obiloviny, luštěniny, semena a
ořechy, SCHLESSINGER - Deset největších hloupostí, jimiž si ženy
komplikují život

Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 17. června 2010 přišli žáci 1. třídy s paní učitelkou do
Městské knihovny, kde byl pro ně přichystán zajímavý program.
Každý žák obdržel soutěžní kartu s deseti úkoly, které musel splnit
(např. určování jmen pohádkových postav, spojování pohádkových
dvojic, hádání hádanek, poznávání písmen abecedy, oprava
popletených názvů pohádek). S těmito úkoly jim pomáhaly žákyně
9. ročníku. Při řešení úkolů museli použít nejen svoje čtenářské
znalosti, ale i fantazii a šikovnost. Po splnění všech úkolů a malé
svačince bylo pro ně nachystáno překvapení – pasování na čtenáře.
Po složení čtenářského slibu je paní knihovnice pasovala na
čtenáře a svůj slib stvrdili podpisem na pasovací listině. Každého
prvňáčka také přivítala mezi čtenáři paní ředitelka ZŠ Ing. Jana
Králová. Děti si na památku odnesli pasovací glejty a medaile.

Bohumila Pavková, knihovnice



Prázdninové cvičení s Jitkou a Darinou
Nezapomínejte na cvičení v době prázdnin

www.orelzidlochovice.cz

ZŠ Židlochovice - Evaluace
V měsících dubnu a květnu proběhlo na naší škole dotazníkové šetření,
jehož cílem bylo zjištění spokojenosti rodičů a žáků s průběhem a
podmínkami výuky.Testování je také podkladem pro vlastní hodnocení
školy, které je škola povinna podle vyhlášky č. 225/2009 Sb. zpracovávat
každé tři roky.
Evaluace má škole poskytnout základní informace o spokojenosti či
nespokojenosti rodičů i žáků s průběhem výuky, přístupem k žákovi, s
prostředím, ve kterém výuka probíhá, s materiálním vybavením a v
neposlední řadě se způsobem komunikace mezi školou, žáky a rodiči.
Průzkumu se účastnilo 335 rodičů a 249 žáků obou stupňů. Pro obě skupiny
byly vytvořeny anonymní dotazníky.

Žáci reagovali na 31 otázek, které je možno rozdělit do sedmi skupin:
1. Oblast školního prostředí, atmosféry ve škole, spolupráce a život v
třídním kolektivu, školní řád: žáci obou stupňů se vzácně shodli na
spokojenosti z 82%. Nemají větší problém se vzájemným soužitím, a ani
školní řád jim nepřipadá příliš tvrdý.

2. Zatímco 84% žáků I. stupně má pocit, že to, co se učí je smysluplné a
dokážou si představit, že nové znalosti jednou využijí, rádi používají
internet a chodí do kroužků, žáci II. stupně toto nadšení sdílejí jen z 57%.
Zbylých 43% neví, jestli jim nové informace poslouží a o kroužky větší zájem
nemají. Tato rozdílnost v přístupu k výuce mezi I. a II. stupněm je dána také
skutečností, že část dětí po V. ročníku odchází na víceletá gymnázia.

3. Pokud žáci hodnotili svůj vztah k vyučujícím: spravedlivý/nespravedlivý,
pomůže/
nepomůže, pochopím látku/nepochopím látku, pochválí/nepochválí... 88%
dětí z I. stupně se vyslovilo kladně, u II. stupně to bylo o něco méně - 73%.

4. Téměř shodně hodnotili i sami sebe. Na I. stupni 86% a na II. stupni 75%
žáků záleží na známkách, pravidelně se připravují, jsou se známkami
spokojeni, nebo se je snaží opravit.

5. Pro školu velmi důležitou skupinou otázek byly ty, které se zaměřovaly na
negativní jevy mezi žáky. Celkově se s kouřením, drogami a šikanou setkalo
na I. stupni 8% žáků a na II. stupni 30% žáků. Z bližšího průzkumu pak
vyplývá, že v prvních dvou případech šlo o prostory před školou, na
autobusové zastávce, v parku, cestou do školy a odpoledne na školním
hřišti. V případech šikanování hlavními prostorami jsou školní chodba, WC,
opět autobusová zastávka, hřiště a park.

6. Existenci školního pedagogického pracoviště a možnosti kdykoli zde
přijít požádat o pomoc a radu si na I. stupni uvědomuje 64% a na II. stupni
78% dětí.

7. Poslední dvě otázky se týkaly toho, zda děti chodí do školy rády nebo
nerady. Na I. stupni do školy míří s radostí 71% žáků, na II. stupni stejné
nadšení má jen 43% žáků. Nerado do školy na I. stupni chodí 20% dětí a na II.
stupni 36% dětí. Jeden žák dokonce uvedl, že mu škola narušuje rodinné
vztahy. Snad by stálo za to, aby se někteří rodiče zamysleli nad skutečnými
možnostmi svých dětí a provedli je dětstvím - nejkrásnějším, ale i
nejkratším obdobím života - tak, aby je kvůli známkám a nepřiměřeným
nárokům neztratili.

Dotazník pro rodiče obsahoval celkem 65 otázek.

1. Oblast otázek zaměřená na vztahy rodič - žák - škola:

2. Oblast otázek zaměřená na komunikaci mezi rodičem a školou a na
image školy:

Hlavními tématy byla komunikace mezi školou a rodiči, úroveň vzdělávání,
činnost školního pedagogického pracoviště, školní prostředí a image školy.
Otázky byly kladeny dvojím způsobem - jednak jak vidí rodiče své děti ve
škole, jednak jak vnímají školu jako partnera.
Stejně jako u žáků I. a II. stupně je i zde patrný jiný úhel pohledu. Rodič
žáka I. stupně vnímá citlivěji komunikaci s učitelem, kdežto rodič žáka II.
stupně hodnotí spíše samotné výsledky výuky a ke komunikaci se školou
přistupuje až v případě, kdy známky dítěte neodpovídají jeho představám,
nebo musí reagovat na nějaký výchovný problém.

Pokud rodiče hodnotí zájem vyučujících o jejich dítě a vzájemnou
komunikaci - na I. stupni je kladná odezva patrná u 94% a na II. stupni 84%
rodičů. S nároky na vzdělání ať už v průběhu školní výuky, nebo v domácí
přípravě, s výběrem kroužků a volitelných předmětů je spokojeno na I.
stupni 90% na II. stupni 74% rodičů. Své dítě posílá do školy s tím, že je o ně
dobře postaráno (výchovně i výukově) a je vedeno ke slušnému chování na
I. stupni 90% a na II. stupni 81% rodičů. Současně 90% rodičů na obou
stupních je přesvědčeno, že jeho dítě zná a dodržuje školní řád. 12% žáků
obou stupňů se doma rodičům svěřilo, že se setkali ve škole s nějakou
formou šikanování, kouřením nebo nabídkou drog. Ne vždy rodiče
přenesou tuto informaci zpět do školy tak, aby škola mohla přiměřeně
reagovat a do budoucna ochránit i ostatní žáky. Podle 70% rodičů na I.
stupni a 63% rodičů na II. stupni mají jejich děti důvěru k vyučujícím,
respektují jejich autoritu a věří v jejich spravedlivý přístup. Dobrou
zkušenost s prací školního pedagogického pracoviště má na I. stupni 79% a
na II. stupni 75% rodičů našich žáků.
Kladně hodnotí úroveň naší školy na obou stupních 72% rodičů i s tím, že by
ji doporučili svým známým z okolních obcí.

Dobrou zkušenost při osobním jednání s vyučujícími i ostatními
zaměstnanci školy má 95% rodičů žáků I. stupně a 83% rodičů žáků II.
stupně. Emailový styk se školou využívá na I. stupni 85% rodičů a na II.
stupni 71% rodičů. Stejná procenta rodičů sledují školní webové stránky,
dobře se v nich orientuje na I. stupni 80% a na II. stupni 55% rodičů. Jako
vyhovující tj. 53% hodnotí počítačové vybavení rodiče I. stupně, rodiče II.
stupně jsou spokojeni s počítačovým vybavením a vybavením odborných
učeben na 69%. Se vzhledem vnějších i vnitřních prostor školních budov -
tj. zahradou, hřišti, třídami a jejich vybavením, sociálními zařízeními a
kantýnami je na I. stupni spokojeno 60% rodičů a na II. stupni 71 % rodičů.
Stálým problémem pro rodiče dojíždějících žáků je dopravní dostupnost -
zejména z hodin odpoledního vyučování. Jen 38% rodičů žáků II. stupně ji
vidí jako vyhovující. Aby škola mohla svým žákům nabídnout kvalitnější
výuku, materiální zázemí, ale i lepší školní prostředí, je pro ni nezbytné
zapojovat se do projektů a získávat finanční prostředky z grantů vypsaných
MŠMT a EU. Tuto aktivitu vítá a podporuje 59% rodičů žáků I. stupně a 48%
rodičů žáků II. stupně.
Školu jako součást života Židlochovic vnímá 67% rodičů z I. stupně a 58%
rodičů II. stupně.

Článek je redakčně krácen, celou jeho verzi naleznete na
www.zszidlochovice.cz/zakladni-skola/

Kurz aerobik - prázdniny

Kurz powerjógy - prázdniny

Kurz ZUMBA - prázdniny

pod vedením Jitky Pokorné
KDY: úterý 18:00 - 19:00 hod

KDE: Orlovna Židlochovice - tělocvična
CENA KURZU: 50,--Kč/lekci

INFO: tel. 775 372 203

pod vedením Jitky Pokorné
KDY: úterý 19:00 - 20:00 hod

KDE: Orlovna Židlochovice - tělocvična
CENA KURZU: 60,--Kč/lekci

INFO: tel. 775 372 203

pod vedením Dariny Zemanové
KDY: pondělí a středa 20:00 - 21:00 hod
KDE: Orlovna Židlochovice - tělocvična

CENA KURZU: 70,--Kč/lekci
INFO: tel. 739 657 550

RTIC Židlochovice vyhlašuje soutěž:

Soutěžní otázka:

Pravidla:
Své odpovědi zasílejte na email: senkyrik@zidlochovice.cz, nebo
osobně doručte na RTIC Masarykova 100, Židlochovice. Uveďte
své jménoa kontaktní adresu, popřípadě telefon.

Termín konání soutěže:

Jméno výherce bude uvedeno v příštímzpravodaji.

Cena pro jednoho vylosovaného výherce:
Turistický průvodce po Boskovicku. Balíček obsahuje Tipy na
výlety, podrobnou mapu a CD s filmem, fotogalerií a mapou.

OD KTERÉHO ROKU JE V PROVOZU REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM V ŽIDLOCHOVICÍCH?

7. 7. - 6. 8. 2010

Na Vaše odpovědi se za RTIC Židlochovice těší, Mgr. Tomáš Šenkyřík

RTIC ŽIDLOCHOVICE



KULTURNÍ P ÍLOHAŘ

KULTURA - ČERVENEC, SRPEN 2010

3.7., 8.30 NOHEJBALOVÝTURNAJ TROJIC

2. – 3.7. III. BLACKBOARD RC RALLY

1. – 14.7. PRÁZDNINYS CHRÁNĚNOU DÍLNOU V RŮŽOVÉM SADU
vždy 10.00 – 12.00 aneb hrajeme si s kvalitními dřevěnými hračkami

15. 7., 10.00 – 12.00 ČERVENCOVÉ ČTENÍ DĚTEMANEB ČTEME SPOLU, ČTEME RÁDI

12. 8., 17.00 KRAJINY INSPIROVANÉ JAPONSKÝMI DŘEVOŘEZY

14. - 28.8. LETNÍTÁBOR

19. 8., 10.00 – 12.00 SRPNOVÉ ČTENÍ DĚTEMANEB ČTEME SPOLU, ČTEME RÁDI

21.8., 7.00 PO HRADECH NAJIŽNÍM HORIZONTU

21.8. TENISOVÝTURNAJ ŽIDLOCHOVICE x GBELY

28.8., 20.30 Film k ukončení prázdnin "JAK VYCVIČIT DRAKA"

PŘIPRAVUJEME:
červenec, srpen LETNÍ VEČERYV ŽIDLOCHOVICÍCH

5.9. ZÁMECKÁ SLAVNOST

25.9. SLAVNOSTI BURČÁKU

startovné: 300 Kč/tým
misto: fotbalový stadion Židlochovice
pořádá: FC Židlochovice

zahájení: 2.7.2010 v 17.55 hodin
misto: areál školního hřiště ZŠ Židlochovice
pořádá: www.rallybrno.cz

místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko Židlochovice, www.mcrobatko.cz

s sebou: deku na sezení
místo: zahrada Robertovy vily
pořádá: MC Robátko Židlochovice, www.mcrobatko.cz

Vernisáž výstavy Veroniky Hudcové z Přísnotic. Výstava potrvá do 30.9.2010.
místo: Malá Galerie RTIC
pořádá: Malá Galerie RTIC

místo: Brtnice
pořádá: Táborová skupina RENDY při SDH Židlochovice, www.rendytabor.wgz.cz

s sebou: deku na sezení
místo: zahrada Robertovy vily
pořádá: MC Robátko Židlochovice, www.mcrobatko.cz

cena: 300 Kč
odjezd: autobusové nádraží
pořádá: Klub turistů Židlochovice, Mgr. Cvrk, tel.: 604 290 303

v rámci přeshraniční spolupráce
místo: sokolovna, tenisové kurty
pořádá: město Židlochovice

vstupné: děti 20 Kč, dospělí 75 Kč
místo: letní kino
pořádá: město Židlochovice, Letní kino

místo: letní kino
pořádá: KK RM Židlochovice, M. Moudrá, tel.: 602 773 020

prohlídky zámku, jarmark tradičních řemesel, bohatý doprovodný program
místo: zámek Židlochovice
pořádá: město Židlochovice

místo: areál Robertovy vily
pořádá: město Židlochovice


