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mnoho dalších. Jaká s nimi byla spolupráce?

Na tu výstavu se moc těšíme …

Žijeme v době, které dominuje digitální fotografie. Vy zde
prezentujete fotografie, které vznikly tou „klasickou“
analogovou cestou. Jaký je Váš názor vlastně na technologii
fotky analog versus digital?

Když jste dnes přijel do Židlochovic, všiml jste si něčeho, že
jste si ihned řekl, tak toto bych chtěl okamžitě vyfotit? Tak
tady by bylo dobré vyčkat na nějaké zajímavé světlo… Nebo
tohle bych chtěl vyfotit jinýma očima než tenkrát před lety?

Co byste rád vzkázal návštěvníkům výstavy, našim
občanům, přátelům…?

Spolupráce? Někdy lepší, někdy horší. Třeba dirigent Karajan
si nepřál, aby kdokoliv fotografoval během jeho koncertu ve
Smetanově síni. Bylo to v rámci Pražského jara. Já byl od ČTK
pověřen přinést záběry. Díky tomu, že jsem dobře znal
prostředí, podařilo se mi přes okénko ve dveřích
nafotografovat vysoce hodnocenou sérii jeho snímků. Ještě
jako student fotografie jsem dostal za úkol přinést reportáž z
divadla. Vybral jsem si Divadlo ABC, kde hrál Jan Werich. Ten,
když spatřil mladíka s fotoaparátem pod jevištěm, dokonce
mi několikrát během představení zapózoval. Návštěvníci to
přijali s úsměvem a mě čekala ve škole pochvala. Krásné
vzpomínky mám také na fotografování patnáctiletého
houslisty Václava Hudečka, když vyhrál soutěž Concertino
Praga. Dosud jsme dobří přátelé, ačkoliv od té doby uplynulo
přes čtyřicet let. Možná někdy udělám výstavu ze samých
portrétů osobností, kam bych přidal umělce jako jsou Jean-
Paul Sartre, Claudia Cardinale, Pierre Brice, představitel
Vinetoua,s kterým jsem se setkal na Filmovém festivalu v
Karlových Varech, fotograf Josef Sudek, malíři Jan Zrzavý a
Cyril Bouda, pěvec Ivo Žídek. Je jich hodně.

Většina mých fotek je dělaná na filmu analogovým
způsobem. Je pravda, že poslední dobou se vyžadují
fotografie digitální, kvůli rychlosti, i kvůli možnostem zasílání
elektronickou poštou. Dají se dělat retuše a zkrátka je to
rychlejší a pohotovější, protože okamžitě vidím výsledek toho
snímku. Buďto je dobrý, nebo špatný. Ovšem svádí to k tomu,
že jich člověk dělá místo pěti třicet, nebo padesát. Ovšem
pak máte zase na výběr, což je někdy taky dobré. Digitál
uznávám, používám ho, ale na klasickou fotografii nedám
dopustit.

Do Židlochovic jezdím bohužel poskrovnu, i když velice rád.
Co mě upoutalo, když při mé poslední návštěvě mě pan
Vavřík odvezl na Agátovou rozhlednu. Z jejího vrcholu jsem si
pořídil pár nových pěkných záběrů okolí. Co mě trochu
zklamalo, je zámecký park, kde jsem prožil řadu sportovních a
kulturních akcí v době mládí. Tenkrát se mi zdál zajímavější.
Také náměstí změnilo svůj vzhled, nebyly tam stromy, méně
obchodů a samozřejmě méně aut. A most je přímo světový!

Aby přišli povzpomínat na dřívější dobu a srovnat si to s tou
současnou.

Rozhovor vedl a děkuje za něj
Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta

Dne 1. září se ve vestibulu městské knihovny uskutečnila
vernisáž výstavy fotografa, židlochovického rodáka, Jovana
Dezorta. Výstava nese název Zmizelé Židlochovice (1945 –

1995) a prezentuje unikátní historické fotografie našeho
města. Zajímavou informací rovněž je, že Jovan Dezort je
vnukem JUDr. Jana Dezorta, který byl prvním českým
starostou Židlochovic v letech 1918-1920, a podle něhož je
pojmenována jedna z ulic v areálu bývalého cukrovaru.
Jovan Dezort se vernisáže osobně zúčastnil a tak jsem této
vzácné chvíle využil pro krátký rozhovor.

Vážený pane Dezorte, jsme moc rádi, že jsme měli možnost
uspořádat tak nádhernou výstavu a přivítat Vás v
Židlochovicích. Kdy a jak jste se vůbec k focení dostal, sahá
Vaše profese až do dětství?

Skladatelé a básníci bývají většinou dotazováni
„Vzpomenete si na svoji první skladbu, báseň?“ Vzpomenete
si Vy na svoji první fotografii?

Jaká témata Vás nejvíce oslovují. Fotíte raději třeba krajinu,
nebo portréty?

e o Vás všeobecně známo, že jste fotil významné osobnosti,
Ellu Fitzgeraldovou, Armstronga nebo sportovce, třeba Věru
Čáslavskou, také Waldemara Matušku, Suchého se Šlitrem a

Opravdu sahá až do dětství. Můj táta byl vášnivý fotoamatér i
filmař. Měl velký okruh zájmů. Pokud si vzpomínám, hodně se
věnoval archeologii a já jsem s ním rád chodil jako asistent k
vykopávkám, zejména na Cézavy. Všechno dokumentoval a
já jsem mu nosil fotografické náčiní a občas také zmáčkl
spoušť fotoaparátu. Moc mě to bavilo. Postupně jsem začal
fotografovat sám jeho Leicou, kterou jsem si někdy půjčil i bez
jeho svolení. Tak vznikly také moje snímky Židlochovic krátce
po osvobození. Bylo mi tehdy jedenáct let. Už v té době jsem
snil o tom, že budu fotografem. Přispělo k tomu i to, že na škole
v Židlochovicích vznikl fotografický kroužek vedený panem
Menšíkem, místním fotografem. Před studiem Střední
průmyslové školy grafické v Praze, obor fotografie, jsem
absolvoval několik brigád, mimo jiné na státním statku v
Židlochovicích u pana ředitele Holuba. Tady jsem fotil zhruba
rok nejrůznější zemědělské záležitosti. Dodnes mám velkou
radost, že se mi tenkrát podařilo i nafotit v Těšanech
nejslavnějšího koně našich dostihových závodů Koroka se
žokejem Chaloupkou.

Vzpomínám si dobře na svůj první snímek, který byl otištěn v
Pionýrských novinách koncem čtyřicátých let. Byla to
skupinka členů fotografického kroužku v Židlochovicích.
Nedovedete si představit, jak jsem byl pyšný. A pak si
vzpomínám na další svoji významnou fotografii, pořízenou po
nástupu do Československé tiskové kanceláře v Praze.
Tenkrát mě poslali do zoo vyfotografovat lví paterčata. Záběr
z této reportáže vyšel dokonce v několika zahraničních
časopisech, což na tehdejší dobu bylo dost neobvyklé. Psal
se rok 1960.

Víte, já jsem hlavně novinář, takže musím fotografovat
cokoliv, prostě důležité akce. Přesto mám nejraději kulturní
oblast. Portréty dělám hodně jako součást reportáže.
Nepohrdnu ani krásnou krajinou, jaká je na jižní Moravě.

J

Zmizelé Židlochovice - rozhovor s Jovanem Dezortem



NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Milostné romány

Romány pro ženy

Historické romány

Romány českých autorů

Romány světových autorů

Detektivní romány a thrillery

Skutečné příběhy

Fantasy příběhy

Naučná literatura

QUINN – Láska v nebezpečí, TRENT – Panenka pro
královnu, KEAN – Rytířská čest, BIRKNER-MAHLER – Zázrak
lásky

ROBERTS – Kouzlo okamžiku, PEARSON – Myslím, že tě miluju

CHADWICK – Hlas hrdličky, EMERSON – Mezi dvěma
královnami, BŘEZINOVÁ – Prokletí harému

FORMÁNEK – Jak (se) loví Popelky, KERMACK – Protože tě
nemohu přestat milovat, BAUMRUKOVÁ – Spoutaná
láskou, FREIOVÁ - Stesti.cz, aneb, Jak je těžké najít chlapa,
JIROUSOVÁ - Vyhnanci

NICHOLLS – Jeden den

SARAMAGO – Slepota, PATTERSON – Uvidíš, zemřeš,
HARRIS – Vražda na den Otců

HOLDEN – Na vlastní pěst

HOFfMAN – Levá ruka boží, Čtyři poslední věci, ANGE –
Legenda o Tyrkysovém lidu

Sto českých vědců v exilu, KOSATÍK – České snění,
PAPOUŠEK – Dějiny nové moderny, MÜLLER – Islám a
islamismus, ESSA – Jak pomoci dítěti, SVOBODOVÁ – Smích
a pláč Afriky, HRUBEŠOVÁ – Tak vařím já

Literatura faktu
BOŘKOVCOVÁ – Píšu a sešit mi leží na kolenou

Životopisné romány
KOSATÍK – Česká inteligence, TIGRID – Mně se nestýskalo,
MACHOVEC – Svatý Augustin

NOVÉ KNIHY PRO DĚTI

Pohádky

Příběhy

Humorné příběhy

Dobrodružné příběhy

Fantasy příběhy

Komiksy

Dívčí romány

Naučná literatura

PILÁTOVÁ – Víla Vivivíla a piráti Jižního moře,
KROLUPPEROVÁ – Zákeřné keře

MORITZ – Klička a gól!, MASKE - Kouzelnické příběhy, GRÜN
– Mašinky, KOLLOCH – O čem si kočky povídají?, BOEHME –
Psí trampoty

KINNEY – Deník malého poseroutky 4., MACDONALD –
Rošťák Bertík 2., GEISLER – Vanda – šíleně slavná!

MAC MULLAN – Drakobijecká akademie 3., MOULD –
Stříbrná truhla,Kletba Darklingů, SCHRÖDER – Lukášův
dračí kamarád, UEBE – Mrazivé příběhy před spaním,
Povídky o upírech, THILO – Prsten černého rytíře, WICH –
Příběhy ze stáje

HORNA – Middlestone 2., SMITH – Tajný kruh, Zasvěcení,
Tajný kruh, Otrokyně

HERGÉ – Míříme na Měsíc, Poklad rudého Rackhama,
DELAF – Pupíky. Souboj krásek

CABOT – Allie Finklová – Holčičí pravidla 1.,2. a 3.díl

MAI – Co se děje ve škole

Eva Procházková, knihovnice

MĚSTSKÁ KNIHOVNA - NOVINKY

Jako každým rokem se konaly počátkem září
(tentokrát 9. -11. 9. 2011) v Židlochovicích
tradiční hody. Během pátečního odpoledne
připravili pořadatelé z T.J. Sokol Židlochovice
Náměstí míru, kam byla přinesena a
následně i úspěšně postavena nádherná
mája. Samotnému stavění předcházelo
povolení hodů starostou města Vlastimilem
Helmou. Páteční teplý večer vyhrávala
skupina Raffael.

V sobotu ráno se vydali stárci zvát občany
Židlochovic na hodové zábavy. Dávali
ochutnat své víno i výborné koláčky, které již
tradičně věnovala sponzorsky Karlova
pekárna. Odpoledne (již za doprovodu
kobylské dechové hudby Lácaranka)
pozvali na hody i místního faráře, starostu a
dalšího významného sponzora hodů pana
Františka Švař íčka, který každoročně
sponzorsky zajišťuje úklid po hodových
zábavách. V nevídaně teplé sobotní noci
vyhrávala k tanci Lácaranka i místní
oblíbená skupina Vebra band.

Neděle začala hodovou mší v kostele a
průvodem stárků na místní hřbitov.

Odpolední krojový průvod se vydal k radnici,
kde stárky přijal starosta města. Městský
policajt stárky vyzkoušel z plnění hodových
artikulí, starosta si zatančil sólo, za zvuku
židlochovické fanfáry byla vztyčena městská
vlajka a odpolední zábava pod májí mohla
začít. V parném odpoledni stárci zatančili
Českou besedu a vystoupil i folklórní soubor
Gbelan z partnerského města Gbely s
programem nazvaným Vinobraní. V
podvečer stárci ještě velice úspěšně vydražili
máju, vyhlásili sólo hlavním stárkům (Tomáši
Kacetlovi a Markétě Čapkové) a nedělní
zábava za doprovodu Lácaranky mohla
pomalu skončit.

Největší zásluhu za zdar této akce mají
židlochovští stárci, pořadatelé T. J. Sokol
Ž idlochovice a Město Ž idlochovice.
Poděkování zaslouží i sponzoři, kteří přispěli
stárkům na kroje.

Nezbývá, než konstatovat, že se letošní hody
opět vydařily.

T. J. Sokol Židlochovice Olda Kahoun

Sponzoři židlochovických hodů 2011

Město Židlochovice SOKOL Židlochovic
Royal Vision Hrbata, Vašíček MVDr. Pavel
Forejtek Zednictví Fr. Švaříček Kosmetika
Lukášová Karlova pekárna Chovatelské
potř. M. Švaříčková Václav Kilberger
Řeznictví – Janíček a Čupa Zelenka s.r.o.
Potraviny Smíšenka – p. M. Klvaň
Hortiscentrum, s.r.o. Cukrárna – Danuše
Jochmanová Dřevomonta, s.r.o. David
Sedláček, Velké Němčice M+J - školní
jídelna s.r.o. Beatus Polakovič AVION s.r.o.

Prodom – Hrbata, Závodník AGS Agro
Sortiment Masáže Eva Šmídová Flobra E.
Staňková–chovatelské potřeby Restaurace
„Za komínem“ Profikutil – Eliška Zoubková
IP CCTV s.r.o. Radovan Motlíček Michaela
Zoubková – byt. textil Pneuservis sídliště
Družba Tabák Židlochovice Dětský svět
Romana Bečvová Rudolf Řihošek P.
Majkut - cyklosport pí. Pešková,
čišť.koberců Unkovice Tabák Michal
Punčochář Draft Inc. s.r.o. Brno Sapas
Svatopluk Janíček, Vojkovice Kosmetika pí.
Forejtková
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Židlochovické hody se opět vydařily.



Postavme školu v Africe je veřejná sbírka, pořádaná
společností Člověk v tísni a Junákem – svazem skautů a
skautek ČR, zaměřená na stavbu škol a podporu
vzdělávání v Etiopii.

Proč právě Etiopie? Téměř každé druhé dítě v Etiopii
nechodí do školy. Často prostě proto, že v jeho okolí
žádná škola není. Etiopie je jednou z nejchudších zemí
světa a míra negramotnosti je tady až 60 %. Budováním
škol a vzděláváním místních učitelů se snažíme lidem
pomoci dostat se ze začarovaného kruhu chudoby.
Doposud jsme v Etiopii vybudovali 12 škol pro více než 3000
dětí. Tyto děti mají velkou šanci se ve společnosti dobře
uplatnit a pozvednout tak její celkovou úroveň.

„Naši žáci, kteří se dostanou na střední, se prý skoro
vždycky poznají, jsou ve vyučování aktivní a hlásí se. Často
mají nejlepší výsledky v celém okresu. Zrovna teď se děti z
naší střední internátní školy v Awasse dostaly na vysokou
školu.“ říká Ondřej Nádvorník, vedoucí etiopské mise
Člověka v tísni.

Letos se uskuteční již osmý ročník sbírky. Od vzniku
spolupráce se na projektu podílelo celkem již 234 oddílů,
což je asi 23 460 skautů a skautek. „Pro děti je sbírka
možností, jak o pomoci nejen mluvit, ale hlavně
konkrétními činy skutečně pomáhat. Sami skauti a skautky
totiž do projektu mohou zapojit i své spolužáky nebo

rodinu,“ vysvětluje koordinátorka sbírky Mariana Ermlová.

Již šestým rokem se sbírka uskuteční i v Židlochovicích, a to
stejně jako v desítkách dalších měst České republiky v
termínu 8. – 14. října.

V sobotu 8. října od 19:00 proběhne ve vestibulu městské
knihovny Etiopský večer pro veřejnost - promítání fotek a
videí z Etiopie a českých postavených škol, informace o
Etiopii, sbírce a zdejší situaci, čaj, občerstvení,
doprovodné aktivity. Vstupné dobrovolné - příspěvek na
sbírku. Všichni jste srdečně zváni.

Během celé středy 12. října budete moci přispět do
kasiček našich skautů a skautek, které jistě potkáte v
ulicích Židlochovic. Ve čtvrtek 13. října bude sbírka
probíhat na místním gymnáziu a v průběhu týdne na
základní škole.

Po celý rok můžete také posílat příspěvky na sbírkové
konto 222 444 555/0300. Další možností je zaslat textovou
zprávou ve tvaru DMS AFRIKA na telefonní číslo 87777.
Cena DMS je 30 korun, na konto projektu bude připsáno
27 Kč. Více informací o celé sbírce se můžete dozvědět
na www.skolavafrice.cz

Ondřej Novák
skautské středisko Hrozen Židlochovice

INSPIRO o.s. začíná novou sezonu

Občanské sdružení Inspiro vzniklo již v roce 2004 jako projekt mladých nadšenců, kteří se měli v plánu zabývat kulturou zejména
pro mladé lidi. Pořádali svoje první akce, a i když nebyli mnohými pochopeni, stáli si za svým.

Personální obsazení občanského sdružení se časem pozměnilo, záměr však zůstal. Chceme nabídnout „tak trochu jinou“
kulturu, než na jakou jsou zde lidé zvyklí, a to lidem všech věkových i sociálních skupin. Hlavním pilířem je pořádání čajoven a
cestopisných povídání, na kterých prezentují lidé své fotky, zážitky a užitečné poznatky z cest. Dalšími kulturními projekty jsou
výtvarné dílny, komorní koncerty, výstavy mladých umělců.

Cestopisné povídání o jihu Jižní Ameriky, Barmě, Indonésii, Zambii, Peru či Bolívii
Filmový festival zimních sportů plný dobrodružství a adrenalinu
Výtvarnou dílnu (adventní věnce z přírodních materiálů)
komorní koncert ethno a jazzové hudby

Přijďte se k nám kulturně nadechnout. Na většinu akcí je vstupné dobrovolné. O jednotlivých akcích Vás budeme informovat
prostřednictvím Židlochovického zpravodaje a na Facebooku.

Budeme naopak rádi za každý Váš názor, námět či připomínku, kterou nám napíšete na e-mail: in.spiro@email.cz.

A na co se můžete těšit v nastávající osmé sezoně?
<

<

<

<

Ani etiopské děti nemají ve škole rády zkoušení… pokud nějakou školu mají.

OBJEVUJME BOŽÍ STVOŘENÍ

Tak jako předešlé roky, i letoschceme
pozvatvšechny děti jakéhokoliv věku i
rodiče, aby se přidali a společně s
námi oslavovali písněmi  i hrami  Boha.

Přijďte mezi nás, jak na dětskou mši
svatou vždy první neděli vměsíci, taky
na její přípravu. Scházíme se vždy první sobotu v měsíci
v17.00 h v MC Robátko.

Tady se učíme nové písničky, hrajeme si a čteme si
úryvky z Bible a přibližujeme ji  i našim dětem.
Začínáme1.10. 2011.

VINOTÉKA Židlochovice
bude opět otevřena od 10. října 2011

Otevírací doba:
PO - ČT 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
PÁ 9:00 - 13:00

Informační centrum Židlochovice
Masarykova 100, Židlochovice
tel.: 547 426 024

Těší se na vás Anička



KULTURNÍ P ÍLOHAŘ

VÝSTAVA:
13. 10., 18:00 Vernisáž VÝSTAVY KE 100 LETŮM ČESKÉHO SKAUTINGU

1. 10., 17:00 OBJEVUJME BOŽÍ STVOŘENÍ

2. 10., 9:00 – 21:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ORLOVNĚ

15:00 Slavnostní vysvěcení Orlovny

7. 10., 16:00 ODPOLEDNÍ HRÁTKY

7. 10., 20:00 JIH JIŽNÍ AMERIKY - FRANTIŠEK ZOUBEK
Čajovna začíná již v 18:00 hodin.

8. 10., 19:00 ETIOPSKÝ VEČER PRO VEŘEJNOST

12. 10. sbírka POSTAVME ŠKOLU V AFRICE

15. 10., 9:00 – 12:30 SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S JITKOU

21. 10., 18:00 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO SKLEPENÍ

Spojeno s degustací moravských a rakouských vín.

23. 10., 14:00 DRAKIÁDA

PŘIPRAVUJEME:
11. 11. 2011 Giuseppe Verdi - LA TRAVIATA

Výstava potrvá do konce měsíce listopadu.
místo: vestibul knihovny
pořádá: Skauti Židlochovice

Křesťansky zaměřený čas pro celé rodiny.
pořádá: MC Robátko, www.mcrobatko.cz

fitness, squash, badminton

—Slavnostní otevření galerie "Historie cukrovaru a výstavba Orlovny ve fotografiích”
—kulturní vystoupení-PASQUIL
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice

výroba domečků pro zvířátka (táborák v případě dobrého počasí).
místo: areál Robertovy vily
pořádá: MC Robátko, www.mcrobatko.cz

Cestopisné povídání s čajovnou.
vstupné: dobrovolné
místo: vestibul knihovny
pořádá: INSPIRO, o. s.

—promítání fotek a videí z Etiopie a českých postavených škol
—informace o Etiopii, sbírce a zdejší situaci
—doprovodné aktivity
vstupné: dobrovolné - příspěvek na sbírku
místo: vestibul knihovny
pořádá: Skauti Židlochovice

místo: náměstí Míru
pořádá: Skauti Židlochovice
V týdnu od 10. 10. do 14. 10. 2011 probíhá sbírka Postavme školu v Africe na školách v
Židlochovicích.

pilates, powerjoga, danceaerobic
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice

V rámci projektu: Setkávání v duchu vinařských tradic – Rakousko – Grosskrut.

místo: vinotéka

místo: sraz u radnice
pořádá: Skauti Židlochovice

Zájezd do Janáčkova divadla.
cena: 430 Kč (plné), 301 Kč (senioři), 215 Kč (děti, studenti, ZTP)
doprava: 80 Kč
rezervace: do 11. 10. 2011 na informačním centru, Masarykova 100

KULTURNÍ PŘÍLOHA ŽIDLOCHOVICKÉHO ZPRAVODAJE – součást měsíčníku MěÚ v Židlochovicích. Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR ze dne 12.
6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Odpovědný redaktor Mgr. Martina Bartáková. Příspěvky přijímá Martina Křížová,
martina.krizova@zidlochovice.cz.
Kopíruje Městský úřad Židlochovice. Grafická úprava Martina Křížová. Náklad 1600 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 internetové stránky www.zidlochovice.cz.

Uzávěrka vždy každého 20. v měsíci.

KULTURA - ŘÍJEN 2011


