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Výběr z usnesení RM 15. dubna 2011 
RM ukládá: 
� sestavit priority města z pohledu bezpečnosti 

obyvatel a staveb  
RM rozhodla: 
� pořadí nabídek na realizaci akce Oprava a 

doplnění dlážděných komunikací na Komenského 
ulici a na židlochovickém hřbitově takto: 
1. místo: ZEMAKO, s.r.o., Moravany u Brna – 
nabídnutá cena 445 246 Kč; 2. místo: 
SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní. stavby 
Morava, Brno – nabídnutá cena 491 368 Kč 

RM rozhodla:  
� neuzavírat smlouvu o dílo na realizaci akce 

Oprava a doplnění dlážděných komunikací na 
Komenského ulici a na židlochovickém hřbitově 
z důvodu vysoké ceny 

RM rozhodla:  
� zveřejnit záměr pronájmu uvolněných nebytových 

prostor na sídlišti Družba 367 (krček) 

 

� podat tři námitky k Návrhu zásad územního 
rozvoje Jihomoravského kraje dle přílohy 

� neprodleně zahájit plnění smlouvy s vybraným 
dodavatelem stavby Zajištění opěrné zdi – Farní 
zahrada Židlochovice 

RM schvaluje: 
� přijetí dotace z Ministerstva kultury z dotačního 

titulu Knihovna 21. století na projekt Cestujeme o 
prázdninách s knihovnou 

 
Výběr z usnesení RM 29. dubna 2011 
RM rozhodla: 
� rozšířit městský rozhlas do bývalého areálu 

cukrovaru dle nabídky 
� zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č. 988/1 

o šířce 1,5 m vedle garáží na ulici Brněnská 
v Židlochovicích. 

� neměnit rozhodnutí RM 9/4.2 ze dne 18. 3. 2011 o 
pronájmu buňky panu Jiřímu Petrusovi 

� RM ukládá: 
� připravit návrh na odkup pozemků pod silnicí,   
 

chodníkem a veřejným prostranstvím na ulici 
Malinovského  

RM schvaluje: 
� přijetí dotace z Vinařského fondu na projekt 

Vinařství očima Židlochovicka a Dolního 
Rakouska – konference 

� finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na cyklistický 
výlet na Slovensko k Adamovským jezerům (14. – 
15. 5. 2011). 

RM požaduje: 
� v souladu s požadavkem technické komise, řešit 

nástavbu bytového domu ul. Masarykova č. p. 717 
– 719 tak, aby se charakter střechy přiblížil již 
zrealizované nástavbě na bytovém domě na 
sídlišti č. p. 651 a 652 

RM bere na vědomí: 
� dopis nájemníků domu č. p. 234 ve věci užívání 

pozemku za domem 
� informaci JMK o prodeji budovy Masarykova č. p. 

116 (zubní ambulance) 
� žádost SDH města Židlochovice o příspěvek na  
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Vážení spoluobčané, 

        jistě jste si všimli stavebního ruchu v prostoru mezi orlovnou a Penny Marketem. Firma 
Outulný zde zahájila práce na obchodní pasáži, která má vést od filtrační věže podél Penny 
Marketu.  

Takto bude zkulturněna další část Židlochovic kritizovaná pro svůj vzhled zvláště 
občany bydlícími v blízkém okolí. Stavba nepochybně přinese dočasné obtíže s hlukem, 
vyšším provozem či s prašností ale výsledek za to jistě bude stát. Hlavní objem prací by 
měl být dokončen do poloviny příštího roku.  

Vlastimil Helma, starosta  
Akátová věž byla zčásti rozkradena 

Naši rozhlednu navštívila v minulých dnech bohužel kromě turistů i parta zlodějů. K této nemilé události došlo pravděpodobně 12. až 14. 
května 2011. Byly ukradeny kovové dveře s výplní z děrovaného pozinkovaného plechu, 4 nerezové tabulky s popisem rozhledu z horního 
ochozu rozhledny a asi 5 m hliníkového drátu hromosvodu, který byl navíc na několika místech poškozen. Neznámí pachatelé se ještě 
pokoušeli ukrást nerezovou pamětní desku, umístěnou na vápencovém kamenu před rozhlednou. To se jim naštěstí nepovedlo, tak aspoň 
vyvrátili kámen ze země. Odhadovaná škoda, která vznikla městu Židlochovice, je přibližně 42 000 Kč. 

Bohužel zcela běžným jevem se na stavbě rozhledny a okolí stalo sprejerství (dokonce s výhružkou „PŘIJDU ZASE“) a neustálé 
pohazování odpadků. V souvislosti s rozhlednou jsme v posledních měsících řešili i další drobné krádeže – na několika informačních 
dopravních značkách v okolí Židlochovic byly ukradeny hliníkové patky. 

Město Židlochovice nabízí za nalezení původních originálních dveří z rozhledny odměnu 5 000 Kč.                                     Ing. Martin Dratva 
 
Bezpečnostní okénko  

      Městská policie Židlochovice vedle běžné činnosti veřejného pořádku, dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu a prevence, řešila   
      v  dubnu níže uvedené případy:  
�  násilné vniknutí do benzinové stanice v Žabčicích – předáno Policii ČR; � nedovolené vniknuti do garáže ve Vojkovicích, pachatel vyrušen – 
oznámeno majitelům – předáno Policii ČR;  � řešení nedovolené těžby dřeva ve Vojkovicích – předáno Lesy ČR; � technická pomoc při dopravní 
nehodě na ulici Komenského v Židlochovicích; � zjištěno havarované osobní vozidlo v potoce v obci Blučina – předáno Policii ČR; � řešen spící 
podnapilý muž na náměstí Míru v Židlochovicích – předán příbuzným; � vyřešení stížnosti od občanů na obtěžování při venčení psů na Sídlišti Družba, 
Židlochovice  – řešeno blokovou pokutou; � zadržen podnapilý cyklista ničící zaparkovaná vozidla na Komenského ulici v Židlochovicích – předán 
Policii ČR;  �   zjištěn podnapilý muž spící u řeky na ulici Nádražní v Židlochovicích – odvezen do záchytné stanice Brno; � zadržen podnapilý řidič 
osobního vozidla na Výhoně – předán Policii ČR; � odstranění injekční stříkačky v zámeckém parku v Židlochovicích u památníku TGM ; �  vykázání 
spícího muže ze zastávky ČD v Žabčicích; �  zadržení muže při nedovoleném chytání ryb v Blučině – řešeno na OÚ.        Milan Šebek, vedoucí strážník  
 
Seznamte se se svým místně příslušným Obvodním oddělením Policie České republiky 

Obvodní oddělení Policie ČR Židlochovice  
Adresa: Masarykova 102,66701 Židlochovice, � +420 547 238 103, � +420 974 626 760, Fax: +420 974 626 768, E-mail: booopzidl@mvcr.cz 
Vedoucí oddělení: npor. Bc. Libor DOFEK, � +420 974 626 761 
Zástupce vedoucího: npor. Bc. Jaroslav Žilka, � +420 974 626 762 
Územní působnost Obvodního oddělení Židlochovice: Židlochovice, Újezd u Brna, Hrušovany u Brna, Blučina, Sokolnice, Měnín, Žabčice, Telnice, 
Nosislav, Těšany, Moutnice, Vojkovice, Přísnotice, Žatčany, Unkovice, Nesvačilka. 
Na našem obvodním oddělení slouží 20 policistů, kteří chrání Vaše životy a Váš majetek. Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na výše uvedených 
telefonech, nebo na lince 158! Navštivte webové stránky www.policie.cz kde je pod územními útvary prezentace našeho oddělení.                             -rt- 

oslavu stého výročí založení 
RM souhlasí: 
� s výsadbou stromů na pozemcích města za 

levobřežní hrází Litavy v úseku od Blučiny  po 
most   

RM podporuje: 
� vznik diabetologické ambulance v Židlochovicích 
 

Výběr z usnesení ZM 28. dubna 2011 

ZM rozhodlo: 
� neprodávat část pozemku p. č. 117/77 v k. ú. 

Židlochovice o výměře cca 15 m2, vymezené 
parcelou č. 158 a parcelou č. 117/76 v ulici 
Malinovského. 

ZM rozhodlo: 
� přidělit úvěr ze SFRB podle § 3 nařízení vlády č. 

396/2001 Sb. žadatelům dle přílohy 
 

ZM schvaluje: 
� rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu r. 2011 
� rozdělení příspěvků neziskovým organizacím 

ZM vydává: 
� vyhlášku č. 2/2011, kterou se stanoví společný 

školský obvod Základní školy Židlochovice 

ZM rozhodlo: 
� prodat bytovou jednotku č. 234/4 v domě č. p. 234 

postaveném na pozemku p. č. 650/1, zapsanou 
na LV č. 2692 v KN pro obec a k. ú. Židlochovice, 
dále spoluvlastnický podíl na společných částech 
domu ve výši 8170/32680 a spoluvlastnický podíl 
na pozemku p. č. 650/1 ve výši 8170/32680, 
zapsané na LV č. 2691 v KN pro obec a k. ú. 
Židlochovice za cenu 954 000 Kč, přičemž kupní 
cena bude uhrazena v plné výši do dvou měsíců 
ode dne podpisu kupní smlouvy.  Toto rozhodnutí 
je platné do 30. 6. 2011 
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Židlochovičtí vinaři v Rakousku 
30. dubna 2011 navštívili, na základě pozvání, zástupci města Židlochovice spolu s židlochovic- 

kými  vinaři partnerskou obec Grosskrut v Dolním Rakousku, kde se konal den otevřených sklepů. 
Na úvod nás přivítal místostarosta obce Grosskrut pan Weingartshofer. 
V katastrální části Althöflein, kde se nachází vinné sklípky, nás provázel pan Erich Vodička, 

vedoucí turistického spolku Grosskrut, kde jsme mohli ochutnat vína zdejších vinařů. 
Vína z této oblasti jsou podobná jak chutí, tak i kvalitě vínům z jižní Moravy. 
Obec Grosskrut s jejími katastrálními obcemi Harrersdorf, Althöflein a Ginzersdorf zabírá plochu 

 3 845 hektarů a má 1 641 obyvatel. 
Nejvyšší vrch Wartberg má 235 m. Grosskrut patří k nejstarším pěstitelům vína v severovýchodní 

vinné oblasti, poprvé zadokumentované v roce 1055 pod názvem Grubeten. Později byl použitý název 
Chrut a od roku 1359 do roku 1922 Böhmischkrut. Od roku 1922 se obec nazývá Grosskrut. 

Katastrální obec Althöflein je známa archeologickou senzací: uvnitř hory Kapellenberg byl 
prozkoumán systém jeskyní, které svou délkou 270m jsou jedním z největších souvislých tunelů střední 
Evropy. Chodby a komory se rozdělují na dvě až tři patra a jsou dlouhými chodbami propojené.  
Podzemní chodby sloužily lidem pravděpodobně jako útočiště před nájezdníky. 

Jan Šotnar 

Židlochovice – brána do vinařského kraje 
Vinařství očima Židlochovicka a Dolního Rakouska. 

Pod tímto názvem proběhl v pátek 13. května první bilaterální seminář o víně. Bilaterální proto, že 
se ho zúčastnili milovnicí vína z Moravy a z partnerské obce Grosskrut v Dolním Rakousku. Seminář se 
konal v sále Masarykova kulturního domu. 

Už sotva najdeme občana v našem městě, který necítí, jak to myslíme vážně s naším sloganem 
„Židlochovice – brána do vinařského kraje.“ A tak se stalo, že více než šedesát „statečných“ našlo čas 
se tohoto sympozia zúčastnit. Zvalo Město Židlochovice a ZO Českého zahrádkářského svazu 
v Židlochovicích.  

Tématem přednášek a následné diskuze bylo pěstování resistentních odrůd vinné révy a speciálně 
odrůdy Veltlínské zelené, která je dominantní bílou odrůdou v Dolním Rakousku. Také na Moravě mají 
vinaři zájem, aby z rév veltlínské zelené bylo kvalitní víno. Na jednotlivých výstavách v našem regionu 
bylo veltlínské zelené v roce 2011 zastoupeno 10 - 22% (u bílých odrůd), což je přece pozoruhodný 
podíl.  

A proto jsme volili téma „Jak se z Veltlínského zeleného stane úspěšné víno?“. K zodpovědění této 
otázky jsme pozvali prof. ing. Steidla z Institutu pro vinařství Výzkumného centra Klosterneuburg u 
Vídně. Byla to dobrá volba, jak později bohatá diskuze ukázala. Fenologickými a statistickými údaji 
přispěla ing. Ivana Ludvíková z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ve Znojmě.  

Četné dotazy na pěstování resistentních odrůd byly směrovány na přednášející ing. Pavla 
Pavlouška ze Zahradnické fakulty Mendlovy univerzity Brno v Lednici a rovněž na ing. Ludvíkovou ze 
Znojma. Obě sekce byly moderované Ivanou Flajšingerovou a Peterem Wendschem.  

Už o přestávce, ale hlavně po přednáškách měli všichni účastníci možnost novošlechtěné tzv. 
rezistentní odrůdy a velké množství Veltlínského zeleného ochutnat. Bylo mezi nimi také několik vzorků 
z Weinviertelu, které naši hosté z Grosskrutu a přednášející host z Klosterneuburgu dovezli. Porážka 
našeho hokejového týmu v semifinále MS v Bratislavě byla při víně rychleji zapomenuta. In vino veritas! 

Celá akce byla finančně podpořena Vinařským fondem České republiky a Městem Židlochovice. 
Zvláštní dík patří místostarostovi Mgr. Tomáši Šenkýřikovi za celou přípravnou práci a zajištění 

technického vybavení během sympozia a všem zahrádkářům našeho města pod vedením pana Jana 
Šotnara  za zajištění výstavy. Dík patří také zaměstnancům radnice, kteří se  organizace zúčastnili 
(zejména Mgr. Martině Bartákové).  

Kdo tentokrát neměl čas, určitě si ho nalezne při pokračování semináře v příštím roce. Téma? O 
víně přece. 

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc., zastupitel 

Basketbalový turnaj žáků v Podolí 
Basketbalový oddíl Sokola Podolí uspořádal 7. května letošního roku 35. ročník turnaje 

osvobození ve své sokolovně. Turnaje se účastnili kromě družstev domácích, Uherského Brodu a 
Velkých Bílovic i žáci Sokola Židlochovice. 

Výsledky jednotlivých utkání:  Podolí – Židlochovice 32:40, Vel. Bílovice – Uh. Brod 51:20; 
Židlochovice – Uh. Brod 30:47; Podolí – Vel. Bílovice 56:30; Židlochovice – Vel. Bílovice 46:10; 
Podolí – Uherský Brod 33:51;  

Konečné pořadí: 
1. Uherský Brod; 2. Židlochovice; 3. Podolí; 4. Velké Bílovice 
 Pět nejlepších střelců turnaje: 1. Zálešák z Uherského Brodu s 88 střelenými body; 2. 

Moravec ze Židlochovic se 49 body; 3. Blahovský ze Židlochovic s 38 body;  4. Sitte z Podolí s 33 
body; 5. Lečbych z Uherského Brodu s 29 body.                                                        Oldřich Kahoun  

Zdeněk Chmel 
Letos si plním sny 

Narodil se a vyrůstal v Židlochovicích, 
běhat začal v roce 1983,  

první maraton běžel v roce 1990.  
Vzdát  nemusel zatím žádný. 

Zdeněk Chmel patří do úzké skupinky 
běžců, kteří nevynechali jediný 
z maratonských ročníků, pořádaných 
společností Prague International Marathon. 
Doběhne-li do cíle i letos v květnu, stane se 
jedním ze zlatých PIM Kings. Na tomto 
maratonu to bude jeho letos 15. evidovaná 
účast, ale v podstatě to je Zdeňkův už 20. 
pražský maraton, (první 4 se běžely bez 
přívlastku mezinárodní a další dva nebyly 
ještě elektronicky podchycené).  

Kromě Prahy však běžel maratony i 
v dalších městech na území ČR, ale i 
v zahraničí. 

 „Do letoška jsem absolvoval 
42 maratonů a dva alpské ultramaratony. 
Do této evidence nepočítám "tréninkový 
maraton“ z nizozemského Veldohovenu 
přes hranice Belgie a zpět“.    

K běhání Zdeňka přivedl František 
Němec, který v té době vedl hodně aktivní a 
úspěšný atletický oddíl, jehož svěřencem 
byl i náš nejúspěšnější ultramaratonec Dan 
Orálek. Druhým impulsem bylo vítězství 
mladší sestry Ivety v maratonu v ženské 
kategorii na závodním okruhu Velké ceny 
Brna. V té době, na začátku osmdesátých 
let, běžela jako jediná žena.  

„Dokázala uběhnout pro mě tehdy 
neuvěřitelnou vzdálenost. To mě naprosto 
fascinovalo“.  

Na první polovinu letošní sezóny si 
Zdeňek naplánoval tři velké běžecké 
vrcholy: Sto patnáctý Bostonský maraton, 
patnáctý evidovaný PIM a patnáctý Ultra 
Oetscher maraton. Účastí na 
nejprestižnějším Bostonském maratonu (18. 
dubna) si Zdeněk splnil svůj velký sen. 
Nestačilo jen splnit časový limit, důležitá 
byla i včasná registrace.  

„Online registrace začala přesně půl 
roku před vlastním závodem a trvala pouze 
osm hodin a tři minuty. Během této doby se 
zaregistrovalo 25 000 účastníků z celého 
světa. Taková je ve světě popularita tohoto 
nejprestižnějšího maratonského běhu“.  

Zdeněk Chmel si maratonový běh 
zamiloval a je to cítit i z jeho slov. 

 „Běhání je pro mě od začátku relaxací 
od každodenního stresu, který na nás útočí 
stále rychlejším chvatem doby, ve které 
žijeme. Poznal jsem nádherná místa u nás 
i v cizině. Díky běhu mám velikou běžeckou 
rodinu, znám mnoho nádherných lidí, kteří 
jsou mými opravdovými přáteli. Běžecká 
komunita nezná hranice a spojuje lidi 
celého světa.“  

Připravila Milena Moudrá  
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Poslové jara 
 

Nositelů tohoto poselství je tolik a tak výrazných, že některé z nich 
nelze přehlédnout. Třeba samo slunce. Kdo by si nevšiml, že už je na 
obzoru déle i výše, že je stále hřejivější, i když panuje zima a zmrzlý sníh 
nám třeba vrže pod nohama, že se nachází nad námi v polohách, ve 
kterých má v tom čase být a je mu lhostejné, jak je naše příroda 
připravena přijímat jeho paprsky v ročních obdobích, z nichž každé s nimi 
nakládá jinak. 

Jestliže zima je často svojí zataženou oblohou nepřijímá, nebo je 
naopak přijímá jako oslnivé světlo v odraze bílých sněhových plání 
tlumené jen stromovím na panoramatu krajiny, na jaře pak sluneční 
paprsky působí jako obrovský životabudič všeho co je v přírodě živé  
a přes zimu bylo jen v ospalém útlumu. 

Zářivé sluneční paprsky si snadno najdou a probudí i zárodky rostlin 
odpočívajících ještě pod sněhovou peřinou, rozpustí ji, aby nám mohly 
ukázat první otužilé, ale něžné květy, třepetající se odvážně mezi zbytky 
ustupujícího sněhu. 

Tyto projevy jara přijímáme vždy s radostí a potěšením, pokaždé 
stejně obdivně jako by to bylo poprvé, tento neklamný projev jara a jeho 
zřetelné poselství, pokračující květenstvími, která si dala trochu načas, 
aby se stačila vyparádit předtím, než nám ukáží svoji pestrobarevnou 
krásu, kterou v jarní přírodě vnímáme. 

Odvěkým poslem jara je tah ptáků, jev, který nepřestaneme 
obdivovat. Při něm přeletují statisíce ptáků na krátké i velké vzdálenosti 
podněcovaných v dané roční době vrozenými instinkty.  

Nejen ornitologové, ale i mnozí z nás to sledují i podle postupného 
příletu ptáků, kteří se k nám vracejí po zimním pobytu v teplejších  

krajinách zpět na svá hnízdiště, kde je čekají povinnosti přivést na svět  
a vychovat novou generaci ptáků svého rodu. Domů přilétají dost 
nenápadně, v menších rozptýlených hejnech, postupně a zaujímají v naší 
krajině svá místa na lokalitách, které na podzim opustili. Jejich návrat 
většinou poznáme až se ozvou svým zpěvem při započatém hnízdění. 
Houževnatější zimy je umí i zaskočit tím, že u nás ještě panuje nepříznivé 
zimní klima, jejich obvyklé zdroje potravy jsou nepřístupné, ptáci strádají 
a někdy i hynou. 

Mezi ptáky, kteří si svůj návrat umí načasovat na jistotu, patří jistě 
kukačka. Vychytrale zpožďuje svůj návrat proti ostatním ptákům, aby do 
jejich už postavených hnízd a započaté snůšky vajec mohla přidávat svá 
vejce. Vlastní hnízdo nestaví, na vejcích sama nesedí a mláďata 
nevychovává. 

Ale na jaře od nás odtahují naši ptačí hosté ze severu, kteří u nás 
přežili zimu. Židlochovičtí mají jedinečnou možnost pozorovat havrany 
soustředěné v zimě v obrovských hejnech v okolí našeho města. Mohou 
sledovat jejich zimní potulky s krátkými přelety při vyhledávání skromné 
potravy a potom i jejich postupné, překvapivě nenápadné mizení při 
jarním tahu zpět na jejich hnízdiště. 

Nejpůsobivější je jarní tah divokých husí s jejich mnohočetnými hejny 
s přísně uspořádanými formacemi klínů, z nichž se ozývá vysoko na 
obloze jejich známé volání, které upoutává naši pozornost ve dne  
i v noci. 

To je jen malé nahlédnutí do jinak obrovského množství přírodních 
jevů nastupujícího jara, zvěstovaných nám jeho posly. 

Augustin Vlašic 

V roce 1942 byla vydána obsáhlá Kronika řemesel, obchodů, živností a výroby v oblasti Obchodní a živnostenské komory v Brně. Kroniku vydal 
Národní svaz novinářů, odbočka v Olomouci. Na straně 326 je uvedeno pět židlochovických živnostníků. Pojednání o nich přinášíme  

ve zkrácené podobě.  Úplné stránky včetně fotografií byly okopírovány a předány do městského vlastivědného archivu. 
Mnohým našim občanům budou jména podnikatelů jistě povědomá a připomenou si tak jména, která neodmyslitelně 

patřila k  tehdejším Židlochovicím. 

Jan Přichystal se narodil r. 1885. Po absolvování obchodní školy 
pracoval v Brně jako obchodní příručí. Po světové válce, jíž se aktivně 
zúčastnil, založil s panem Rajmundem Přichystalem velkoobchod. Po 
čtyřleté působnosti ponechal velkoobchod p. Rajmundu Přichystalovi a 
sám si založil obchod v Blučinské ulici (pozn. redakce – dnes Pavir). 
Zaměstnával tři příručí a vyučil devět učňů. V obchodním grémiu působil 
řadu let jako místopředseda. Dvacet roků byl radním a jedno volební 
období starostou.  

Adolfina Hejlová vlastnila obchod střižným a galanterním zbožím, 
který byl založen v r. 1919 jejím manželem Bedřichem Hejlem. Ten měl 
podlomené zdraví z války a v r. 1933 zemřel. Ve vedení podniku pomáhal 
paní Hejlové švagr Eduard Forman s manželkou. Obchod pí Hejlové byl 
v místech dnešní Komerční banky.  

Josef Žák pocházel ze staré živnostenské rodiny. Jeho obchod 
s textiliemi a šatstvem byl na místě dnešního obchodu Prodom. Pan Žák 
se narodil roku 1895 v Lipovci u Vyškova a vyučil se ve Vyškově u firmy 
Grepl. Po vyučení pokračoval v praxi v Brně, kde si rozšířil svoje praktické  

znalosti. V roce 1927 si založil textilní obchod v Dolních Kounicích a v r. 
1935 si zřídil filiálku v Židlochovicích, která se v krátké době ukázala jako 
výnosnější a tak původní firmu v Dolních Kounicích prodal.  Značný podíl 
na jeho podnikatelském úspěchu měla i jeho manželka Josefa a také 
spolupracovnice Anna Lišková, která u něho byla zaměstnána od r. 1929.  

Antonín Kremmer se narodil r. 1889 ve Lhotě u Litovle. Jeho otec 
byl stolařem, ale velmi brzy zemřel, brzy nato i matka a tak byl Antonín od 
třech roků sirotkem. Vystudoval reálku v Olomouci. Za první světové války  
byl nasazen na ruské a italské frontě. V roce 1919 založil v Židlochovicích 
drogerii, parfumerii a prodával také fotopotřeby. Nejprve měl obchod 
v pronajatém domě číslo 154 (zbořený dům JUDr. Dezorta v dolní části 
náměstí), v roce 1928i koupil dům č. 147 (dnes opět Kremmerova 
drogerie), který od základů přestavěl. Vydatnou pomocnicí v drogerii byla 
jeho manželka Františka. Drogerie měla název U černého psa.  

Richard Horecký měl stolařskou dílnu v Masarykově ulici číslo 135 v 
místech dnešní nové výstavby. Majitel p. Horecký se narodil v r. 1887 
v Pohořelicích. Firmu v Židlochovicích si založil v r. 1922.    

Další židlochovické živnosti kronika neobsahuje. 
 Za zapůjčení Kroniky řemesel, obchodu a živností děkuje redakce našeho Zpravodaje panu Damiánu Böhmovi.  –kv– 

 

Moudrá slova 
Veškerý úspěch ve svém životě přičítám tomu, že jsem byl vždy o čtvrt hodiny dříve na místě, nežli jsem byl povinen. 

Horatio Nelson, britský admirál 

 
Chcete vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví. 

                                                                                                      W. Churchill 
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A ještě jednou o naší rozhledně 
v 

Osmdesát výletů za zdravím a poznáním 
 

Z našich škol 
 

Několik poznámek k výstavě Klubu židlochovických turistů 
10. května se ve vestibulu městské knihovny uskutečnila vernisáž výstavy k jubilejnímu osmdesátému výletu židlochovických turistů. Za její 

přípravou stojí především pět jmen. Jsou to Mgr. Karel Vavřík, Mgr. Miroslav Cvrk, Jan Šotnar, Ing. Petr Válek a Ing. Jiří Šíma. Karel Vavřík je v oblasti 
příprav velmi činný. Několikrát dokázal, že umí připravit poutavé, vkusně pojaté, a myšlenkově hluboké výstavy. Jeho počiny jsou vždy přirozeným 
odrazem dějin našeho města a nabízejí vždy otázky a impulzy k zamyšlení. V této souvislosti můžeme například zmínit dvě nedávné a velmi zdařilé 
výstavy, které Vavřík připravil pro Malou galerii RTIC. Byly jimi T. G. Masaryk v Židlochovicích a Židlochovice z ptačí perspektivy na snímcích Ing. 
Ladislava Rygla. Ta bude k vidění v Malé galerii ještě do 8 června. 

Výstava 80 výletů za zdravím a poznáním ve vestibulu městské knihovny mapuje bohatou činnosti místních turistů a současně odkazuje k tomu, 
že se jedná o spolek velmi aktivní. Návštěvník si zde může také uvědomit, kolik nádherných míst se nachází v České republice a blízkém okolí. Někdy 
máme potřebu vyrážet do zahraničí s tím, že máme v sobě nastavené přesvědčení, že čím dále se od domova vydáme, tím větší to bude zážitek. 
Výstava našich turistů ovšem dokazuje také to, že velké a obohacující věci můžeme zažít na místech, která máme třeba jen za humny. 

Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta 
 

 
Co mi škola dala a vzala (Úvaha) 

Když se zamyslím nad tím, co mi škola dala a co mi vzala, musím začít od úplného začátku. 
První den ve škole? Obrovský krok k něčemu novému, jinému a hlavně neznámému. Vidím sebe jakou malou culíkatou holčičku ve žlutých 

květinových šatičkách, která má obrovský strach. Naštěstí se mnou jdou rodiče a učitelé jsou také hodní. 
První stupeň podle mého názoru byla brnkačka. Hraní, učení nového, ale zábavným způsobem, noví kamarádi a přátelé.  
Přechod na druhý stupeň-opět další, ještě větší krok. Já jsem měla naštěstí ve škole sestru, která mě na to připravovala. Vzpomínám si na skupiny 

dětí, jak nervózně postávají před velkou školou, stejně jako já. Ještě dnes cítím to nepříjemné šimrání v břichu. A zase noví kamarádi, mnohé jsem 
prokoukla až později. Byli tu jiní učitelé, s jiným přístupem a vám nezbylo, než rychle pochopit, co který vyžaduje. Už to nebyla zábava jako na prvním 
stupni. Ale přestávky! Trávíte je s oblíbenými kamarády a je hodně, hodně smíchu.  

Můj nejhorší zážitek? Tak na ten vzpomínám nerada. Bylo to asi v šesté nebo sedmé třídě. Od starší sestry jsem si tajně půjčila řetízek s velkou 
stříbrnou hvězdou. Samozřejmě hned po tělocviku jsem ho nechala v šatně. Uvědomila jsem si to, až jsem na chodbě potkala jednu (nejmenovanou) 
deváťačku, která ho měla na krku. Naštěstí mi ho nakonec vrátila. 

Školní láska? Bylo to šílené! To je něco, na co nikdy nezapomenete. Vidím ho na chodbě, před školou a ani se nepozdravíme. Teď je to jeden 
z mých kamarádů a jsem tomu ráda. 

Škola mě naučila velmi důležitou věc, a to tolerovat lidi kolem sebe. Naučila mě akceptovat pokyny učitelů. A vzala mi dětskou naivitu. Strhla mi ty 
růžové brýle, které jsem měla na začátku školní docházky, a to velmi pečlivě. Na jednu stranu je to asi dobře, protože život není fér! V životě nás nikdo 
nebude vodit za ručičku. Ztratila jsem víru v dospělé. Zní to nepěkně, ale je to tak. Dříve jsem si myslela, že jsou hodní a vždy jsou tu pro nás. Ne! 
Vždy ne! To my se musíme naučit samostatnosti, protože teď už nám tu tkaničku nikdo nezaváže. Je to jen a jen na nás. A tak už to bude do konce 
života. 

Škola je důležitá. Nechci vypadat chytře a dospěle, protože občas bych se také na všechno vykašlala. Ale je to nutný základ.  
Teď už jen krok za krokem, v klidu a dobře projít životem. 

Žaneta Kleinová, IX. B ZŠ Židlochovice 

 
Pavel Jura:  Výhledy s vůní dřeva – akátová věž v Židlochovicích 

Rozhledna nepodléhá vzrušení z výjimečné lokality a záměru a do popředí staví jednoduchou konstrukci z místního materiálu. Vše je podřízeno 
celkovému vyznění, detaily jsou z velké části určeny „pouhým“ dodržením řádu stavby, bez snahy o průmyslový perfekcionismus.  

Kruhový půdorys stavby odpovídá topografii místa s rovnocenným výhledem v celém rozsahu 360° a zároveň zaručuje odolnost vůči 
vodorovnému zatížení větrem. Každý z třiceti akátových sloupů na obvodu stavby je složen z několika fošen, jejichž počet se s výškou sloupu 
zmenšuje. „Řídnutí“ nosné konstrukce odpovídá snižování napětí v materiálu: od nejvíce zatíženého masivního soklu až po korunu věže – balustrádu 
subtilních prvků bez zatížení.  Odlehčování konstrukce probíhá souběžně se spirálou vnitřního schodiště, z něhož se tak při výstupu postupně otevírá 
výhled.  

Každý stupeň schodiště je proveden jako konzola z nosného sloupu, prostorová spirála vzájemně provázaných konzol stavbu ztužuje a definuje 
vnitřní prostor se shora osvětleným volným jádrem. Pro výstup na nejvyšší vyhlídku je do vrcholu věže zasazeno ocelové vřetenové schodiště. 
Prostorovou tuhost zajišťují (stejně jako u sudů ve sklepích dole pod kopcem) ocelové obruče, doplněné dřevěnými rozpěrami mezi sloupy.   

Uvedený článek byl zveřejněn v letošním dubnovém čísle časopisu Era 21, což je odborný dvouměsíčník pro trvale udržitelnou architekturu a 
stavitelství. Priority, na které klade časopis Era 21 důraz, překračují užívaný pohled obvyklý v dalších českých architektonických a stavitelských 
periodikách. Autor článku je projektantem naší rozhledny. S uvedeným textem jsou součástí původního článku také technické výkresy, které 
nepovažujeme za nutné přetiskovat.  

Za zapůjčení časopisu děkujeme Ing. Dana Wendscheové, PhD. 

K těžko pochopitelné krádeži došlo v polovině května. Zatím neznámý vandal vypáčil a ukradl kovové vchodové dveře na rozhlednu  
a poškodil také vedení hromosvodu. Podrobnosti na straně 2.                                                                                                                      -rt- 
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Řádková inzerce 

Přijmeme brigádníky na sklizeň meruněk 
v Židlochovicích v období měsíce července. 

 Informace na telefonu: 724 523 328 
● ● ●  

 

Prodej bytu 2 + 1 v OV, 63 m2, Sídliště Židlochovice. 
Tel.: 728 142 833. 

 

Město Židlochovice prodá byt. jednotku 1+1  
o výměře 49,8 m2 na Coufalíkově nám. č. 358  

za cenu 960 000 Kč. Nabídky podávejte v uzavřené 
obálce, označené textem  ,,Nabídka na prodej bytové 

jednotky č. 358/3, Coufalíkovo nám. v Židlochovicích“ na 
MěÚ Židlochovice, Masarykova 100,  

667 01  Židlochovice. Informace podá ing. Dobyšek,  
� 547 426 037, nebo 604 290 314. 

OBKLADY & DLAŽBY, REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH JADER, REKONSTRUKCE 

BALKONŮ A TERAS, POKLÁDKA 
PLOVOUCÍCH PODLAH 

Libor MÁLEKLibor MÁLEKLibor MÁLEKLibor MÁLEK    
Spojovací 133 

RAJHRADICE 664 61 
tel.: 608 749 626 

email: najemnyobkladac@centrum.cz 
 

 

 
 
 
 

Hra chutí aneb Léto na jídelním lístku 
 

Přivítejte léto v originálním prostředí naší restaurace, se sklenkou dobrého vína,  
ale především lahodným letním menu, které jsme si pro Vás dovolili přichystat. 

 
Přijďte v červnu ochutnat, co si pod netradi čním sloganem“ Hra chutí“ 

 představujeme práv ě my… 

2. – 9. června  
Nejen tradiční český kapřík, ale i čerstvé mořské rybky doplují přímo na Váš talíř 

10. – 19. června  
Fusilli, tortellini, penne aneb těstoviny na různé způsoby nejen pro milovníky italské kuchyně 

22. – 30. června  

Nevšední letní obědové saláty, které potěší nejen dámy, ale i pány 

Dále nabízíme: 
- pořádání rodinných oslav, svateb, narozenin, promocí, smute čních hostin 

- firemní prezentace a ve čírky 
- zajišt ění raut ů 

- ubytování s kapacitou 20 osob 
 

 

Masarykova 109, Židlochovice  
www.pavir.cz , info@pavir.cz  

mob.: 605 250 762, tel.: 547 
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Co uvádí kronika z roku 1945 o odsunu Němců 
v (Z Pamětní knihy Židlochovic 1943 – 1948 strana 433 – 436.) 3. část – dokončení. 

Za práci platili soukromníci do obecní pokladny podle stanovených 
tarifů z loňského roku. Němky byly požadovány jednak na práce 
v domácnostech a jednak na práce polní. Některé byly také zaměstnány 
v cihelně a v Avionu. Od různých zaměstnavatelů bylo zaplaceno do 
obecní pokladny za práci Němců dne 28. února 7 499 Kčs. Okresní 
národní výbor v Brně platil mzdu za Rudolfa Böhma, a to za březen 654 
Kč, od 15. dubna do 22. května 1 852 Kč.  

Osoby určené k odsunu do Německa dostávaly německé vyrozumění 
„Auftrag zur Aussiedlung aus dem Gebiete der Tschechoslowakischen 
republik“. V tomto příkazu bylo uvedeno, co vše si smí vzít s sebou. 
Nesměly se brát vkladní knížky, cenné hodinky, fotoaparáty, radiové 
přístroje, psací stroje, cenné koberce a cenné kožichy.  

Místní národní výbor v Židlochovicích poslal každému Němci 
určenému k odsunu přípis tohoto znění: 

Oznamuji Vám, že jste určen k odsunu dne ………. 1946. Proto se 
vyzýváte, abyste se dostavil dne ……… do chudobince, odkud 
budete týž den dopraven do sběrného tábora v Hustopečích.   
S sebou si musíte vzít tyto věci:  Jídlo na 5 až 7 dní, chléb na 3 dny, 
1 rezervní dobrý oděv, 1 pár rezervních bot, 2 soupravy prádla, 
2 ručníky, mýdlo, 70 kg zavazadlo. V zavazadle můžete mít: hrnce, 
pánve, kotlíky, sběračky, ložní prádlo, přikrývky nebo peřiny, šálky  
a jiné kuchyňské nádobí. 
                                                                                                    
Předseda MNV: …………. 

Do Hustopečí byli Němci dopravováni nákladními auty ČSD a 
v květnu bylo za tuto dopravu zaplaceno 357 Kč. V červenci bylo 
vyplaceno Jiřímu Michálkovi za dopravu Němců do Hustopečí 450 Kč a 
Ferdinandu Horákovi 62,50 Kč za povoz.  

Z odsunu byla vyjmuta smíšená manželství a pak několik případů ze  

Židlochovic. Zejména to byla rodina Augustina Wasserbauera a rodina 
Jana Bartosche. Dne 10. července bylo ze Židlochovic odsunuto 31 osob. 
Z nich se několik hned vrátilo a mezi nimi Karel a Žofie Dundelovi. Karel 
Dundela byl pak ustanoven zametačem v Židlochovicích.  

Odsun byl v podstatě ukončen k 28. říjnu 1946. Poslední vlak 
s odsunutými Němci odejel ze stanice Dvory u Karlových Varů v úterý 29. 
října. Při této události bylo přítomno několik čs. ministrů. Posledním 
vlakem odjelo 1 200 Němců. 

Do amerického pásma bylo odsunuto od 4. ledna 1946 celkem 
1 415 135 osob. Do sovětského pásma v téže době 750 000 osob. Mimo 
toho bylo několik tisíc po prověření prohlášeno za antifašisty a těm bylo 
dovoleno vystěhovat se svobodně mimo oficiální transporty. Počet 
Němců, kteří u nás zůstali, byl odhadován na 300 000 osob.  

U Němců zabavené cennosti odhadl dne 6. června 1945 hodinář 
Miloš Vitanovský na 303 960 Kč. Nejvýše byly ceněny briliantové 
náušnice – 160 000 Kčs. Tři zlaté prsteny s brilianty a safírem ocenil na 
56 000 Kč, zlatá brož se 2 brilianty a 1 zeleným kamenem na 12 000 Kč. 
V přítomnosti svědků Dr. Jana Dezorta, Jana Effenbergera a Karla 
Schönwäldera převzal předměty do úschovy dne 6. června 1945 Ladislav 
Stavěl, ředitel Rolnické záložny.  

(Poznámka –kv–: Kronika pečlivě uvádí jména občanek, kterým byly 
cennosti zabaveny. Kronikář se také zmiňuje o jednom zdejším občanovi, 
který neoprávněně zcizil jedné Němce cennosti. Byl zatčen a věci musel 
vrátit.)  

Podle výnosu Zemského národního výboru v Brně ze dne 11. 
prosince 1945 byly cennosti předány do úschovy v Zemské zastavárně 
v Brně, kam byly odvezeny 25. února 1946 Robertem Fredenzim jako 
předsedou MNV a strážníkem Františkem Plachým. Zastavárnou byly 
cennosti znovu oceněny na 40 400 Kčs.  

Připravil Karel Vavřík.  
 
 
 
 

Jednička v dějinách Židlochovic – 6. část  

1851 
K 12. červnu byl proveden soupis majetku obce pro úřední potřeby. Byla 
zde zapsána radnice, hřbitov, zvonice, byt ponocného, pastouška, čtyři 
masné krámy, kůlna na stříkačky, cihelna v trati Pastviska. Příjem obce 
z nemovitostí v roce 1850 byl 2 937,30 zlatých a vydání 2 771,58 zlatých. 
Zůstatek pro obecní pokladnu byl jen 201,82 zlatých. Když pak 
v pozdějších letech hledala obec možnosti nových příjmů, zavedla v roce 
1876 dávku ze psů, r. 1892 poplatek za ohledání masa a od srpna 1886 
dávku z piva.  

1951 
V neděli 17. června se konala v zámeckém parku již třetí okresní letní 
slavnost pod názvem Židlochovsko v budování a v boji za světový mír. 
Dopoledne byla zahájena výstava průmyslu a zemědělství a pak byla 
soutěž lidových hudebních souborů okresu. Dopoledne se také konal 
cyklistický přebor a soutěž v lehké atletice. Odpoledne bylo vystoupení 
pionýrských skupin a souboru SNB z Brna. Po projevech vystoupila 
národopisná skupina ze Staré Břeclavi.  

Z Kroniky Ozvány věků a dní připravil –kv–. 

 
…a ještě několik zajímavostí z Encyklopedie města Brna 
 
4. 3. 1438 se dostavil k zemskému soudu Heník z Valdštejna a na 
Židlochovicích s tím, že ho purkmistr a rada města Brna pohnali k zemskému 
soudu ve věci židlochovického mýta. 

Šlechtic se s městskou radou dohodl na vybírání určité peněžní taxy:  
- z každého vozu, z nákladu na voze a z koní nemá být bráno více než 

      2 peníze; 
- pokud by vůz jel ten samý den zpět s nákladem nebo prázdný, kupec či 

      vozka nic neplatí; 
   - jestliže by – ať nazítří či později – vůz jel zase s nákladem přes most, 
     nesmí zaplatit více než 2 peníze; 
   - kdyby měšťan či měšťanka v Brně přebývající jeli do vinohradu nebo 
     z vinohradu nebo svou čeleď nebo posly tam poslali na voze, od těch též   
     nemá býti nic vybíráno; 
   - z vezených desátků, které patří k markraběnčině komoře, nemá býti bráno 
     žádné "mostné" ani od formanů ani od koní. 
 

 
Brněnští často jezdili po židlochovickém mostě a městská rada se úspěšně 
bránila proti zvyšování zdejšího mýta majiteli Židlochovic. 

13. 8. 1418 
Vilém Zajíc z Valdeka, pán v Židlochovicích, přijímá výrok Hájka z Hodětína, 
podkomořího Markrabství moravského, Jana Leskovce z Leskova, purkrabího 
na Špilberku, a Václava Háze, měšťana v Brně, rozhodčích v jeho sporu 
s purkmistrem a radou města Brna "o koš hroznů" odváděných denně do jeho 
domu v Židlochovicích. Vzdává se denního odvádění koše hroznů do jeho 
židlochovického domu s podmínkou, že každý, kdo má v Židlochovicích 
vinice, mu při vinobraní zaplatí ročně 2 groše (z celé vinice), 1 groš (z 
poloviny vinice) a 1/2 groše (ze čtvrtiny vinice). 
Vilém z Valdeka dále doznává, že purkmistr a rada na ustanovení rozhodčích 
osvobodili po dobu jeho života od lozunků (daní), dávek a jiných zatížení jeho 
dům v městě Brně na Dolním trhu (dnes náměstí Svobody), položený po 
pravé ruce, při cestě směrem ke kostelu sv. Jakuba.                                 –kv–

���� Listujeme v kronice ���� Listujeme v kronice ���� Listujeme v kronice ���� 
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Zaznamenali jsme… 
v 

TIP NA VÝLET 
v Výletní cíle v Dolním Rakousku – 2. část 

 V minulém čísle jsme uvedli celou řadu míst, kam stojí za to udělat si výlet. Všechna minule uvedená místa jsou 
vlastně v blízkosti našich hranic a tak by bylo škoda nepoznat území našich nejbližších sousedů.  

Tentokrát se podívejme na cíl poněkud vzdálenější, který však je také na dosah a dokonce i na dohled ze 
Židlochovic. Jedná se o horu  Buschberg v Liských horách (Leiser Berge), která je dobře vidět z našeho Výhonu. 

Snad nejjednodušší cestu zvolíme přes hraniční město Laa a odtud pokračujeme silnicí číslo 46 přes Staatz do 
Mistelbachu. Na hodinku se v tomto okresním městě zastavme. (Pozor – na náměstí můžeme bezplatně parkovat pouze 
dvě hodiny. Opatřete si v nedaleké trafice papírové parkovací hodiny a nařídit je tak, abyste dobu parkování dodrželi, 
jinak se vystavujete nebezpečí pokuty. A velmi důsledně dodržujte předepsanou rychlost mimo obec. Rakouská policie 
je nekompromisní.)  Mistelbach má asi 12 tisíc obyvatel. Výstavné náměstí s radnicí a mnoha obchody nás nenechá na 
pochybách, že se jedná o hospodářské i kulturním centrum kraje. Můžeme si zajít do cukrárny na kávu a pak se vydat 
dále. To už se budeme muset seznámit s mapou a jet směrem na Aspern, Schletz a před obcí Michelstetten pozorně 
sledovat odbočku na Buschberg. Po několika minutách přijedeme na parkoviště těsně před cílem naší cesty. Dostatečně 
prostorné parkoviště je vlastně i odpočinkovou zónou. Vyřezávané lavičky a dřevěné skulptury lákají k posezení a 
vybízejí nás posvačit. A pokud jsme si svačinu zapomněli, nevadí. Snad jen 500metrů odtud už je vrchol kopce a blízko 

něj chata Buschberghütte, která turistům nabízí dostatek jídla i pití. Chata s výškou 484 m je nejníže postavenou chatou rakouského alpského spolku. 
Upoutá nás mohutná stavba radarové stanice, která pomáhá k navigaci leteckého provozu na vídeňské letiště ve Schwechatu. Na této věži je také 

rozhledna, která je však přístupná pouze v neděli.   
Buschberg je vysoký 491 m. n. m. Svým geologickým složením je celá okolní krajina shodná s jižní Moravou. I zde bylo kdysi tropické moře, ve 

kterém se tvořily usazeniny pokryté kilometrovou vrstvou jiné horniny. Asi před 17 milióny let byly vytlačeny ze spodních vrstev jako skupina skal. To 
vše a ještě mnohem víc se dozvíme na informačních tabulích psaných také v češtině.  

Zpáteční cestu zvolíme kratším směrem. Pojedete po silnici číslo 6 a ta vás zavede po necelých patnácti kilometrech opět do Laa. Pohledem na 
tachometr zjistíme, že jsme na rakouském území nenajeli ani celých 100 km. (Podrobnější informace na www. buschberg.cz.)                                 –kv–                                                                           

Pokračování. 

• Orli versus Sokolové. V pátek 6. května se v rekonstruované orlovně v rámci zkušebního provozu nově vybudovaného 
bowlingového centra uskutečnilo neformální klání orlů proti sokolům. Čtyři novotou svítící bowlingové dráhy přivítaly 
reprezentace obou společenských organizací vedených svými starosty. Zhruba dvacítka soutěžících z každého tábora se 
téměř čtyři hodiny snažila strhnout vítězství na svoji stranu. Příjemnou atmosféru večera umocnilo sledování velkoplošné 
projekce vítězného utkání naší hokejové reprezentace na mistrovství světa. O bohaté občerstvení se společně postarali 
členové obou organizací. Konečnými vítězi se nakonec stali po zásluze všichni zúčastnění a také myšlenka spolupráce a 
vzájemného poznávání jednotlivých podobných organizací ve městě. Na závěr je nutno poděkovat za skvělou přípravu 
domovské organizaci Orel a konstatovat, že v budově orlovny vyrostlo ve městě další centrum volnočasových aktivit a 
relaxace.                                                                                                                          Ing. Josef Kratochvíl, starosta Sokola  

• Stále častěji je slyšet stesk občanů, kteří ošetřují hroby svých blízkých na  našem hřbitově, že  se zde kradou lampičky, vázičky a dokonce čerstvě 
vysazené květiny na hrobech. Vždyť v  dnešní době je v prodeji mnoho  poměrně levných květin, že není nikomu zapotřebí okrádat mrtvé! Ti 
bohužel  nemohou zakřičet POZOR, zloděj,  chyťte ho! Ti bezcitní lidé, kteří se dopouštějí krádeží na hrobech, se rovnají hyenám a zaslouží si naše 
opovržení!!  HANBA JIM!!!!                                                                                                                                                                       František Průka 

• V polovině června bude v sousedních Žabčicích otevřen nový akvapark. Může posloužit až dvěma tisícovkám návštěvníků, kteří tu naleznou mimo 
plaveckého bazénu také tobogány, brouzdaliště, masážní trysky a další atrakce. V areálu koupaliště je také umístěna restaurace. Přilehlé 
parkoviště má 250 míst.  

• Studentský projekt pomáhá seniorům na facebook.  Projekt přibližující moderní komunikační technologii seniorům připravili studenti VŠE 
v Praze. Výukový modul www.jaknafacebook.eu umožňuje překonat seniorům nedůvěru a obavy z nové technologie. „Senioři patří k věkové 
skupině, která Facebook příliš nevyužívá, ačkoliv s internetem často a rádi pracují. Facebook přitom nabízí užitečné komunikační funkce, které 
právě senioři mohou s úspěchem použít. Zdálo se nám zbytečné, aby mezi Facebookem a seniory stála bariéra předsudků a obav, proto jsme se 
rozhodli seniorům připravit uživatelsky přívětivé a bezpečné nácvikové prostředí“ vysvětlil Antonín Hráský, člen studentského projektového týmu. 
Studenti svůj nápad úspěšně realizovali a seniorům jej představili prostřednictvím komunitního webu www.sedesatka.cz, určeného právě seniorům, 
který měsíčně navštíví desetitisíce dříve narozených. „Dostupnost nových internetových komunikačních technologií seniorské populaci je často 
omezena zvýšenými nároky na uživatelskou zdatnost. Typickým uživatelem Facebooku je člověk, pro kterého je internet médiem stejně 
samozřejmým, jako třeba televize. Senioři však na internetové informační dálnici potřebují zpočátku navigovat, zkoušet si jízdu na trenažéru, učit se 
dopravním pravidlům“ uvedl Jan Vojvodík, šéfredaktor www.sedesatka.cz. Projekt www.jaknafacebook.eu je jednou z možností, jak předcházet 
budoucímu sociálnímu vyloučení seniorů. Bezbariérový přístup k internetu a komunikačním sítím totiž otevírá okno do světa i lidem, kterým věk a 
zdravotní problémy neumožňují každodenní sociální kontakt. Kontakt:  Bc. Antonín Hráský, VŠE Praha, 721 564 564, hrasky@centrum.cz. Ostatní 
členové týmu www.jaknafacebook.eu: Danda Jan, Bc., Gleich Viktor, Bc., Janíčková Kristýna, Bc., Krejčí Václav, Bc., Malinová Kateřina, Bc., 
Peřinka Petr, Bc., Tomko Marián, Bc., Vávra Ondřej, Bc. 

 
 
 ŽIDLOCHOVICKÝ Z PRAVODAJ  – měsíčník MěÚ v Židlochovicích. Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR 

ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Řídí redakční rada, odpovědný redaktor Mgr. Karel Vavřík. Uzávěrka každého 
15. v měsíci. Příspěvky a inzeráty přijímá Martina Křížová, elektronická adresa: martina.krizova@zidlochovice.cz. Kopíruje Městský úřad 

Židlochovice. Grafická úprava Jan Rejžek. Náklad l 600 ks. Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován občanům do domácností  
vždy začátkem měsíce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Za obsah článků odpovídá jejich autor. Toto číslo 

neprošlo jazykovou úpravou. Oficiální www stránky Města Židlochovice a Městského úřadu v Židlochovicích: www.zidlochovice.cz 
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