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Měl jsem intuici, že mucholapka není
zbožím, kterému již „odzvonilo“

Vždy, když se procházím po cyklostezce podél pravého břehu řeky
Svratky, dívám se na výrobní halu Papírny Moudrý a přemýšlím, co
vše se skrývá pod střechou podniku, který patří ve svém oboru
mezi největší na světě… V rámci pravidelného cyklu rozhovorů s
místními podnikateli jsem tentokrát navštívil majitele a ředitele
firmy papírna Moudrý s.r.o., pana Libora Moudrého.

Na svých webových stránkách uvádíte, že firma Papírna Moudrý
vznikla v roce 1991. Navázala však na tradici z 30. let minulého
století. Můžete prosím stručně tyto historické souvislosti
přiblížit?

Vaše firma se úspěšně prosadila rovněž na zahraničních trzích.
Které to konkrétně jsou?

Stěžejním produktem mé společnosti je mucholapka. Podle
písemných pramenů má výroba mucholapek v Židlochovicích
tradici už od roku 1935, kdy se mucholapky začaly vyrábět v
provozovně patřící pod chemický závod Avion. Nejprve manuálně a
od roku 1937 na poloautomatických
strojích. Po válce byl tento provoz
znárodněn a produkce pokračovala
pod státním podnikem. Koncem 90.
let začala poptávka skomírat a
mucholapky se téměř přestaly
používat, takže když státní podnik
musel provozovnu v restituci vrátit,
noví majitelé neměli zájem v
produkci pokračovat. Já však měl
intuici, že mucholapka není zbožím,
kterému již „odzvonilo“ a pokud se
zlepší její kvalita a účinnost, získá si
opět zákazníky. Zariskoval jsem, od
restituentů si pronajal výrobní
zařízení a prostory na náměstí Míru 30
v Ž i d l o c h o v i c í c h , o b j e d n a l
etiketovací stroj, nabral prvních 10
zaměstnanců a začal vyrábět.
Současně jsem začal hledat
zákazníky, a to nejenom doma, kde
by l a mucho l apka t rad i čn ím
výrobkem, ale hlavně v zahraničí. K
mému překvapení poptávka prudce
rostla a objemy výroby se zvyšovaly. V
roce 1997 jsem dospěl k rozhodnutí
postavit vlastní továrnu v místě bývalého cukrovaru, kam se
společnost koncem roku 1999 přestěhovala. Během několika
dalších let se areál rozrostl do současné podoby. Nyní mám
sedmdesát zaměstnanců a průměrná roční výroba přesahuje 50
mil.ks.

Jedná se hlavně o státy v Evropě (Španělsko, Itálie, Německo,
Belgie, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko atd.) ale nejvýznamnější
zákazníky mám v Rusku a na Ukrajině. Nemalé vývozy realizuji i do
USA. Bohužel se mi nedaří navázat na obchody z počátků mého
podnikání, kdy jsem měl významné zákazníky v Alžíru a JAR. Také
obchody s LatinskouAmerikou jsou spíše sporadické.

Papírna Moudrý patří mezi největší výrobce mucholapek na
světě. Kdo je tedy pro vás nejvýznamnější konkurencí a před
jakými dalšími subjekty musíte být nejvíce ostražití?

V jednom rozhovoru jste uvedl, že to nejcennější co firma
vlastní, je postup výroby lepidla, která pro své výrobky
využíváte. Jeho autorem je jedinec, nebo se jedná o práci
speciálního týmu?

edení tak velké firmy je časově
náročné. Jak se vám daří oddělovat
čas pracovní od rodinného. Jaké
jsou vaše koníčky?

Když naši vrcholní politici hovoří o
systematické podpoře podnikatelů
v České republice, na co by měli
podle vás klást největší důraz?

Náš rozhovor vychází jako součást kulturní přílohy. Jak jste
spokojen s kulturním životem v našem městě. Co zde
postrádáte a co se vám naopak líbí?

Za relevantní konkurenci, která se s námi měří kvantitou, ale
především kvalitou, považuji tři firmy ve světě, jejichž sídla jsou v
Jižní Koreji, Japonsku a Německu. Na trhu je dále spousta „rádoby
konkurenčních“ společností, které však šidí kvalitu.“ Tyto
společnosti prodávají za nízké ceny, likvidují trh a jsou vážnou
hrozbou. Nakonec je tady třetí, nejškodlivější skupina -
padělatelské továrny z Číny, přesněji řečeno distribuční firmy,
které si v čínských továrnách nechají padělky vyrábět v
milionových sériích. Tyto falzifikáty nám nejen kazí dobré jméno,
ale hlavně kazí reputaci samotnému výrobku a v neposlední řadě
berou práci mým lidem.

Ano, dobré lepidlo je skutečně
základ kvalitního produktu. Autorem
je velmi zkušený akademický
pracovník s řadou patentově
chráněných užitných vzorů a
technologických postupů. Neméně
důležité je však i účinné lákadlo a
zkušený pracovní kolektiv.

V

Popravdě řečeno moc nedaří. Jsou
dny a hlavně noci kdy se nemohu
zbavit myšlenek na pracovní
záležitosti. Snažím se s tím něco
dělat a sport je tím nejlepším lékem
a zároveň i mým koníčkem.
Pravidelně chodím hrávat badminton
a tenis a občas si najdu čas i na golf.

Neznám moc podnikatelů, které by stát nějak podporoval,
natožpak systematicky. I když snížení daňové zátěže v předchozích
letech hodně pomohlo a umožnilo více investovat do technologií a
zařízení. Já jako podnikatel ale i občan tohoto státu budu naprosto
spojený s politiky, kteří budou dobře hospodařit s veřejným
majetkem.

Přiznám se, že nejsem typ člověka, který by denně žil kulturou ale
obecný přehled samozřejmě mám. Podle mého názoru je v
Židlochovicích kulturních akcí různého charakteru dostatek.
Problém je spíš v nezájmu našich spoluobčanů o dění ve městě.

Děkuji za rozhovor,
Mgr. Tomáš Šenkyřík, infocentrum Židlochovice

ŘADA VÝROBKŮ PRO DOMÁCNOST

ŘADA VÝROBKŮ PRO ZAHRADU
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www.moudry-cz.com



Orel jednota Židlochovice

V orlovně můžete od 1.9.2010 navštívit tyto kurzy:

—

—

—

—

—

Pondělí Břišní tance dětí

Pilates
Zumba

Úterý Bodystyling

Středa Aerobik pro děti

Břišní tance začátečníci

Břišní tance pokročilí

Zumba

Čtvrtek Aerobik class
Powerjóga

www.orelzidlochovice.cz

16,30 17,30
(od 20.9.)

19,30—20,30
20,00 21,00

20,00—21,00

16,00—17,00
(od 15.9.)

18,00 19,00
(od 15.9.)

19,00 20,00
(od 15.9.)

20,00 21,00

19,00—20,00
20,00—21,00

Více na www.orelzidlochovice.cz

DAVIS CUP Židlochovice v. Gbely

V sobotu 21. srpna se uskutečnil tenisový turnaj mezi
Židlochovicemi a partnerským městem Gbely. Hráči našeho
města nastoupili na kurt s jasným cílem. Porazit Gbely a vrátit
jim tak porážku z jejich domácího prostředí. To se nakonec
podařilo. Po vyrovnaném a napínavém turnaji zdolaly
Židlochovice Gbely 3:2. O rozhodující vítězný bod se v
dramatickém zápase postaral židlochovický Michal
Weinbrenner.

Obě sportovní setkání se uskutečnila v rámci projektu
přeshraniční spolupráce Setkávání v duchu tradic, Židochovice –
Gbely. Všem hráčům děkujeme.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
Regionální turistické informační centrum, Židlochovice

Vyhlášení vítěze z minulého čísla zpravodaje.

Správná odpověď:

Vítěz: I.M. Židlochovice

Regionální turistické informační centrum v Židlochovicích je
v provozu od roku 2004

Za RTIC Židlochovice blahopřeje Mgr. Tomáš Šenkyřík

SOUTĚŽ RTIC ŽIDLOCHOVICE

CO TO JE DOMÁCÍ NÁSILÍ?

PERSEFONAo. s., jiráskova 8, 602 00 brno.
tel.: 545 245 996, 737 834 345,
e-mail: domacinasili@persefona.cz,
www: http//:www.persefona.cz
ičo: 27058905, číslo účtu: 214877940/0300

Tímto pojmem se označuje jakékoliv násilí mezi blízkými lidmi,
které se odehrává zpravidla v soukromí, je opakované, má
stupňující tendenci a je dlouhodobé. domácí násilí se vyskytuje v
různých formách:

psychické zastrašování, urážení, ničení věcí, přehlížení přání
a potřeb, vyhrožování bytím, vyhrožování
sebevraždou, vydírání přes děti…

fyzické facky, tahání za vlasy, škrcení…
sociální izolace od příbuzných a přátel, omezování či zákaz

návštěv…
ekonomické zamezení přístupu k financím, vynucování převodu

vlastnického práva k bytu/domu…
sexuální nucení k jakémukoliv sexuálnímu kontaktu

Poradenství zajišťuje:

Necítíte se doma v bezpečí? Máte pocit, že vaši blízcí porušují vaše
právo na spokojený, naplněný život? ubližují vám, uráží, ponižují,
berou peníze nebo i bijí?
Nabízíme vám bezplatné právní a psychologické poradenství v
oblasti prevence domácího násilí, sexuálního násilí a znásilnění.

Zaručíme vám:
• přijetí bez předsudků
• zachování důvěrnosti
• poskytnutí komplexních informací
• bezpečný prostor pro váš příběh, pocity a potřeby
• pomoc a podporu při řešení vašeho problému

Poradenství poskytujeme na této adrese:

Poradenské dny do konce roku 2010 jsou stanovené takto:

Městský úřad, sociální odbor, Nádražní 128, Židlochovice
v době od 13.00 do 17.00 hodin

6. září, 4. října, 1. listopadu, 6. prosince

Naši nejlepší v kategorii do 19 let podle konečných žebříčků. Králem je Král.

Nová badmintonová sezóna 2010/2011 se již pomalu rozbíhá, ale vraťme se ještě několika řádky k sezóně již uplynulé, kdy se s
mládežnickým badmintonem loučil velmi úspěšný hráč našeho oddílu TJ Sokol Židlochovice Ondra Král.
Jak napovídá titulek nad článkem (převzatý ze stránek Badmintonového svazu), králem českého žebříčku v kategorii do 19 let je Ondřej
Král. Vedle dvouhry, kterou opanoval se suverénním náskokem více než 1200 bodů, je první i ve čtyřhře, kde hrál spolu s Tomášem
Skálou.
V této kategorii dochází v sezóně 2009/2010 k loučení s juniorským badmintonem – letos mezi juniory končí ročník 1991. A byl to dobrý
ročník, hráči jako Lukáš Zevl, Ondřej Král, Michal Netík, Lukáš Kurz vzbudili pozornost už i mezi dospělými, kde jsou alespoň v jedné
disciplíně do patnáctého místa.
Na domácích celorepublikových turnajích (Grand Prix A) se Ondrovi v posledních letech tradičně dařilo (proto ta žebříčková umístění v
obou zmíněných disciplínách) a celkem na nich „posbíral“ 9 cenných kovů (5 x zlato a 4 x bronz). Z toho dvě bronzové medaile vybojoval
na Mistrovství České republiky juniorů.

Článek je redakčně krácen, celou jeho verzi naleznete na www.zidlochovice.cz

www.sokol-zidlochovice.cz



TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTREDKU FONDU MIKROPROJEKTU SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY“

ZÁMECKÁ SLAVNOST

areál ROBERTOVY VILY

- - -

- -

Vinařství Vinařství Vinařství

Vinařství

FLAJŠINGER VÁLKA PLAČEK
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ

HORŇÁCKÁ PETRA MIČKY

a .
CIMBÁLOVÁ MUZIKA

PASQIL

Bohatý kulturní program pro děti i dospělé.

25. září 2010, 14.00 hodin
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KULTURNÍ P ÍLOHAŘ

KULTURA - ZÁŘÍ 2010
27.9. - 17.10. Výstava „OD VOLEB DO VOLEB”

5.9., 10.00 ZÁMECKÁ SLAVNOST

10. - 12.9. ŽIDLOCHOVICKÉ HODY

17.9., 18.00 Cyklus POVÍDÁNÍ O VÍNĚ: Vybraná vína Francie

19.9., 10.00 ŽIDLOCHOVICKÝ REKORD V JÍZDĚ DO VRCHU

25.9., 14.00 SLAVNOSTI BURČÁKU

25.9. Z KŘEPICAŽ NAKRAVÍ HORU

místo: Městský kulturní klub
pořádá: Město Židlochovice

místo: areál zámku
pořádá: město Židlochovice

místo: Nám. Míru
pořádá: město Židlochovice, TJ Sokol Židlochovice

místo: vinotéka
pořádá: RTIC vinotéka RTIC, tel.: 547 426 024, vinařství Flajšinger

místo: sraz u radnice
pořádá: město Židlochovice

místo: Robertova vila
pořádá: vinotéka RTIC Židlochovice, tel.: 547 426 024

místo: autobusové nádraží
pořádá: Klub turistů Židlochovice, Mgr. Cvrk, tel.: 604 290 303

18.9., 9.00 TENISOVÝ TURNAJ - DVOJHRA
přihlášky na tel.: 603 722 130
místo: sokolovna - kurty
pořádá: KSM RM Židlochovice

MC Robátko je autorem projektu
KNIHA– ČLEN RODINY!

...který reaguje na některé neţádoucí fenomény dnešní doby: nedostatek
pozitivní komunikace v rodině, úpadek širších rodinných vazeb (dítě-rodič-
prarodič), špatný výběr komunikačních prostředků, který je jednou z příčin
devalvace vztahů v rámci uţší komunity (rodiny) i širší komunity (obce).
Rozvíjení kladného vztahu k četbě podporuje v člověku to dobré a
společně trávený čas nad knihou od raného dětství posiluje vztah členů
rodiny, a tím pomáhá předcházet komunikačním překážkám, které se
objevují v průběhu výchovy a duševního vývoje dítěte nebo vznikají mezi
partnery.
Akce v souvislosti s projektem: Pohádkový les & Koncert pro malé a velké
(červen 2010), Čteme dětem (červenec, srpen 2010), Vyprávěj mi pohádku!
(právě probíhá). Autorské čtení dětem (listopad 2010), kurz komunikačních
dovedností Respektovat a být respektován (listopad 2010 - únor 2011).
V rámci tohoto projektu jsme položili několik otázek týkajících se četby a
knih lidem z regionu i ze vzdálenějších míst. Vybrané minirozhovory s
několika osobnostmi si můžete přečíst na www.mcrobatko.cz v sekci Kniha –
člen rodiny!

1. V kterém životním období jste přečetl nejvíce knih?
2. Vaše nejoblíbenější kniha v dětství?
3. Kterou knihu byste dítěti nekoupil a kterou naopak ano?
4. Knihkupectví nebo knihovna?
5. Verše nebo próza?
6. Internet nebo kniha?
7. Myslíte, že audio knihy mají budoucnost?
8. Dočtete knihu do konce, i když Vás nebaví?
9. Je kniha drahý dar?
10. Kterou knihu by nikdo neměl propásnout?
11. Co čtete v současné době?

Pro dospělé:
Milostné romány
SCHÖNAUER - Tajemství osudu, HERSHON – Nevěsta,
LAURENS – Tajná láska, MACKENZIE – Nahý džentlmen

Čeští autoři
VIEWEGH – Povídky o mužích, LANZCOVÁ – Milenky a
hříšníci

Skutečné příběhy
NADŽMA – Cesta smyslnosti, SCHWARZ – Neurozená,
TREVANR – Neviditelné ženy

Historické romány
LORENZ – Dcera kočovné nevěstky, MIN – Císařovna
Orchidej

Detektivní romány
GRISHAM – Cela smrti, VANDENBERG – Akta Golgata,
REICHS – 206 kostí, FIELDING – Ještě mě nezabíjej

Dobrodužná literatura
SAKKA – Tak žádá Bůh!, CUBECA – Prokletí zlatokopů

Životopisy
VOTÝPKA – Aristokrat, NOVOTNÝ – Člověk Edvard
Beneš, PAČOVÁ – Ladislav Smoljak,

Pro děti:
Příběhy pro mládež
MÍKOVÁ – JO537, BILBO REIDINGER – Cirkus!,
PILÁTOVÁ – Víla Vivivíla

MĚSTSKÁ KNIHOVNA - NOVINKY



Kategorie:
/ / děti 11—14 let

všechny kategorie jsou dále rozděleny na kluky a holky
děti 3—6 let děti 7—10 let

Pro všechny kluky a holky je připravená malá pozornost
a pro vítěze věcné dary.

19. zá 2010, 10.00 hodin, sraz u radniceří
ŽIDLOCHOVICKÝ REKORD V JÍZDĚ DO VRCHUs BESIPEM

Za podpory:

Vzpomínka na
známé i méně známé písně pánů Suchého a Šlitra

Židlochovice, Zámek
neděle 5. září 2010 v 18.00 hodin

Zpívají studenti 4. ročníku muzikálového herectví DIFA-JAMU:

CKK BAND:

Jitka Cafourková, Veronika Gidová, Eva Marešová,
Silvia Soldanová, Petra Vraspírová, Jozef Hruškoci,

Martin Hubeňák, Aleš Kohout, Tomáš Majláth a Kristian Pekar
(atelier Sylvy Talpové)

&

: piano, aranžmá a hudební nastudování
: kontrabas

: bicí

Dada Klementová
Jaroslav Jurůj

Jiří Klement

„Máme rádi zvířata“

Vstupné 100 Kč
předprodej vstupenek na RTIC Židlochovice, Masarykova 100


