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druhou stranu si myslím, že město má, a to padá samozřejmě
také na mou hlavu, rezervy v komunikaci s občany. Zde je co
zlepšovat, a o to se chci cíleně snažit.

Nově zpřístupněný sklep již nyní slouží jako vinotéka. Nachází
se zde také malá expozice rakouských vín. Již od listopadu
bude probíhat cyklus Povídání o víně, kde budou
představována rakouská a moravská vína, která si bude
možno samozřejmě také zakoupit. Její vybudování vyplynulo
z projektové žádosti, kdy jsem chtěl, aby naše partnerství,
které máme s rakouským městem Grosskrut, bylo nadále
smysluplně rozvíjeno.

Ano, mým záměrem je, aby sklepení pod radnicí žilo, aby se
více otevřelo našim spoluobčanům, ne jen turistům, kteří si
třeba chtějí koupit rakouské či moravské víno. V našem městě
není k dispozici střední či menší prostor pro kulturní akce. Proto
jsem navrhnul místnímu kulturnímu spolku Inspiro, zdali by
prostor chtělo využít pro své cestopisné přednášky. Inspiro již v
radničním podzemí jednu akci uspořádalo a myslím, že velmi
úspěšně. Tato nabídka platí samozřejmě pro všechny, kteří
chtějí obohacovat kulturní život v našem městě.

Zpět ke sklepům. Jak budou využity?

A nějaké další využití?

Za rozhovor děkuje
Mgr. Martina Bartáková
vedoucí odboru OŠKCR

21. října město slavnostně otevřelo nový sklepní prostor pod
radnicí. Sklep byl rehabilitován v rámci projektu

. Jeho cílem
bylo propojit sklep s dnes již bývalou vinotékou. V nově
zpřístupněném sklepu byla vybudována malá expozice
dolnorakouských vín.

Setkávání v
duchu vinařských tradic Židlochovice - Grosskrut

Jak vznikla myšlenka zpřístupnit další ze sklepů pod radnicí?

Kolik se tedy podařilo na tento projekt sehnat finančních
prostředků?

Nemáte ale dojem, že by se město mělo snažit shánět peníze
pro věci, které jsou v současné době více potřeba?
Například chodníky, cesty atd.

A je tedy něco v čem Židlochovice zaspaly?

Idea rehabilitovat židlochovické podzemí a zpřístupnit jej
(zejména pod radnicí) je stará zhruba deset let. Přišli s ní
tajemník Mgr. Miroslav Cvrk a Prof. Peter Wendsche. Od té
doby se toho nemálo podařilo. Na tuto ideu je ovšem dle
mého názoru dále navazovat a rozvíjet ji dál. O to se chci
nadále snažit. Samozřejmě to především znamená velké úsilí
při shánění finančních prostředků pro městskou pokladnu z
evropských dotačních titulů.

Projektovou žádost jsem napsal na 392.000,-Kč. Pravidla
projektu zní: 85% z celkové částky obdrží město, zbytek je
vlastní podíl. Přičemž propojit nový sklep s dnes již bývalou
vinotékou a rehabilitovat jej, včetně elektroinstalací atd. se
nám podařilo za 295.000 Kč včetně víceprací. Pomohl nám k
tomu samozřejmě aktuální stav na stavebním trhu, kdy
stavební firmy nemají tolik práce jako dřív, zakázky jsou
levnější. Takže se nám podařilo u výběrového řízení stlačit
cenu výrazně dolů…

Ano to je pravda, o to se město snaží a dělá to poměrně
systematicky. Máme schválenou například žádost o dotaci
na nový sběrný dvůr atd. Ale bohužel ne na vše vypisuje EU
dotace. Je to tedy spíše debata o tom, jak je koncipovaná
dotační politika EU obecně. Dotace, díky nimž můžete
rehabilitovat sklepení, za dva roky již pravděpodobně
nebudou a bylo by škoda takových možností nevyužít. Pokud
bychom to neudělali, buďte si jistá, že peníze by vyčerpaly
obce jiné. Měli jsme tu výhodu, že jsme předložili kvalitní
projektový záměr. Jsem tedy rád, že v tomto Židlochovice
nezaspaly.

To je velké téma a na samostatný rozhovor. Myslím, že v
dotační politice město dosáhlo výborných úspěchů. Za to
patří dík zaměstnancům, bývalému a současnému vedení
města, zvláště pak místostarostovi Ing. Janu Vitulovi, který je v
tomto oboru odborníkem a pro město získal několik dotací v
řádech miliónů korun. Sem patří například tolik oblíbené
dětské hříště u Robertovy vily, na něž získal 100% dotaci, ve
spolupráci s našim pracovníkem Ing. Martinem Dratvou. Na

Rozhovor s místostarostou Mgr. Tomášem Šenkyříkem
NOVĚ ZPŘÍSTUPNĚNÉ SKLEPENÍ POD RADNICÍ

SPOLUPRACOVNÍCI PROJEKTU:

Autoři projektové žádosti:

Autor projektu:

Realizace stavební části projektu:

Světelné řešení:

Technický dozor investora:

Slavnostní otevření:

Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta
PhDr. Jitka Sýkorová, zastupitelka

Ing. Jan Woletz

AKZ stavby, Ořechov

Mgr. Petr Francán

Ing. Zdena Koutná, město Židlochovice
Jaroslav Goš, město Židlochovice

21. 10. 2011



KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Milostné romány

Romány pro ženy

Historické romány

Romány českých autorů

Romány světových autorů

Detektivní romány a thrillery

ENOCH – Londýnský prostopášník, Pokořený svůdce,
ALEXANDER – Seznam manželů, JOHNSON – Síla vášně,
Vábivý jako hřích, ROBARDS – Skandální, HOWELL – Stříbrný
plamen, Ukrytá vášeň, Válečník z Vysočiny, Ženich z
Vysočiny, JACKSON – Temný rubín

WINTER – Oheň pouště, BRADFORD – Příliš silné pouto

ERICKSON – Královnina sokyně, Paměti Marie Stuartovny,
STAINFORTH - Krásná Karolína, FURNIVALL – Perla
Petrohradu

MAHLER – Nokturno, MONYOVÁ – Srdceboly, SÝKOROVÁ –
Strážkyně plamene, OBERMANNOVÁ – Tajná kniha

NOTHOMB – Kyselina sírová, TURNBULL – Skoro Francouzka

JACKSON – Absolutní strach, HART – Dole u řeky, Král lží,
KLEVISOVÁ – Dům na samotě, LUDLUM – Bourneův záměr,
Bourneův klam, Bourneův princip, Pandořina skříňka,
SHAMIR – Hitlerův houslista, DEAVER – Hořící drát, Nula
stupňů volnosti, Panoptikum, Pekelná kuchyně, Rozbité
okno, Příští oběti, Spící panna, MORRELL – Na ostří,
FERRARIS – Oči pouště, KEPLER – Paganiniho smlouva,

CHRISTIE – Potíže v zálivu Pollensa, REICH – Pravidla
pomsty, MORROW – Proutkařka, STEINHAUER – Turista,
SILVA – Umění zabíjet, LEVIN – Věčný plamen, HARRIS –
Vražda na Den matek, CONNELLY – Zrušený rozsudek

VINGE – Kovbojové a vetřelci, SAPKOWSKI – Zaklínač I.

MARIANI – Mozartovské spiknutí, WHYTE – Nebeský kámen,
BERRY – Rasputinovo proroctví, KHOURY – Svatyně,
Znamení

MESSNER – Západní stěna

MURPHY – Čarodějnice školou povinné - 6.díl

MEAD – Vampýrská akademie - 2.- 6.díl

ZADINOVÁ – Dech nesmělých nadějí, WILSON – Nejlepší
kamarádky, DĚDKOVÁ – Slunce pro čokoládovou holku,
FRANCKOVÁ – Soupeřky, Všechno je jinak,

Fantasy příběhy

Dobrodružné romány

Naučná literatura

KNIHY PRO DĚTI

Dobrodružné příběhy

Fantasy příběhy

Dívčí romány

Eva Procházková, knihovnice

MĚSTSKÁ KNIHOVNA - NOVINKY

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
v Rajhradě děkuje dárcům za podporu
benefiční akce Koláč pro hospic, která
se uskutečnila dne 6.října 2011 u
příležitosti Světového dne hospicové a
paliativní péče.

Zaměstnanci a dobrovolníci hospice
prezentovali hospic sv. Josefa na
stáncích v centru Brna, v Rajhradě a
Ž i d l o c h o v i c í c h . D o b r o v o l n ý m
příspěvkem, za který byl odměnou a
poděkováním sladký koláč dárci
přispěli celkovou částkou 153 604 Kč, za
kterou budou nakoupeny léky pro
těžce a nevyléč itelně nemocné
pacienty hospice, které umožní
poskytnutí špičkové paliativní léčby
bolesti a pomohou pacientům prožít
poslední chvíle života co nejdůstojněji a
snesitelněji.

Akce se v letošním roce setkala s velkým
zájmem, podporou významných firem
a institucí a pozitivními ohlasy veřejnosti,
což ukazuje, že hospicová a paliativní
péče o nevyléč itelně nemocné
vstupuje do povědomí a těší se přízni.
Pozitivní ovlivňování veřejného mínění o
tomto tématu je pro nás možná ještě
d ů l e ž i t ě j š í n e ž s a m o t n á v ý š e
věnovaných finančních prostředků.

Velké poděkování patří pekárnám
Delta, Penam, Globus, Karlové pekárně
v Židlochovicích a Jeřábkové pekárně z
Velké Bíteše, které zdarma napekly
výborné koláče různých náplní a
umožnily tak, abychom tuto benefiční
akci mohli uskutečnit.

Dále nás podpořila Agentura Kunovsky
s . r .o , k te rá zdarma prona ja la
ve lkoprostorový stan, rek lamní
společnost SNIP&CO s.r.o. zajistila
propagaci v prostředcích MHD,
Agentura VÁP sponzorsky natiskla
le táky , S t ředn í odborná ško la
zahradnická v Rajhradě poskytla
květinovou výzdobu, která oživila
prezentační stánky.

Záštitu nad benefiční akcí převzal
hejtman Jihomoravského kraje JUDr.
Michal Hašek, primátor města Brna Bc.
Roman Onderka a starosta městské
části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.

Zvláštní poděkování patří otci biskupovi
Mons. Thl ic. Vojtěchu Cikrlemu,
generálnímu vikáři Mons. Mgr. Jiřímu
Mikuláškovi i všem zaměstnancům
Biskupství brněnského, kteří hospic v
Rajh radě po celý rok prováz í
přímluvnými modlitbami a nemalou

finanční částkou podpořili i letošní akci
Koláč pro hospic.

Pořádáním benefiční akce Koláč pro
hospic se snažíme již desátým rokem
oslovit širokou veřejnost, aby jim svět
péče o lidi nevyléčitelně nemocné
nepřipadal odtažitý a nevlídný. Koupí
koláče dárce dává najevo, že mu
situace lidí v posledním stádiu nemoci
není lhostejná a podílí se na zlepšení
podmínek pro dů s to jné prož i t í
závě rečné etapy ž ivota naš ich
pacientů.

Oproti běžnému nemocničnímu zařízení
hospic nabízí komplexní odbornou
paliativní léčbu a péči, lidský přístup
založený na respektu a úctě k člověku,
usiluje o vytvoření domácího prostředí a
atmosféry klidu pro umírající a jejich
blízké.

Ing. Hana Bělehradová
PR asistent a sbírkový koordinátor

OCH Rajhrad

Koláč pro hospic 2011... poděkování za podporu



INSPIRO mění své působiště

Občanské sdružení INSPIRO doposud fungovalo ve vestibulu městské knihovny a některé z akcí se uskutečnili i ve skautské
klubovně v Robertově vile. Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že svoje aktivity přesouváme do „nových“ prostor. Jedná se o
sklepní prostory bývalé vinotéky pod Radnicí. Vstup do sklepa je z boku Radnice (od strany, kde je parkoviště), stejně jako do
prostor Regionálního turistického informačního centra. Ve sklepě, kde bývala vinotéka, se nyní bude odehrávat většina INSPIRO
aktivit. Věříme, že tyto prostory budou pro INSPIRO akce vyhovující a návštěvníkům poskytnou lepší zážitky a pohodovou
atmosféru. Těšíme se na Vás!

Za INSPIRO o.s. Mgr. David Kopeček

ZUMBA ENERGY MARATHON

sobota 5. listopadu 2011

PROGRAM:
09:00 PREZENCE
09:30 TRIO ZUMBA ENERGY PARTY

10:30 ZUMBA LATINO DANCE SHOW

11:30 ZUMBA SHAPE + FLOW RYTHM COOL DOWN

místo konání:

vstupné:

přihlášky:

– lekce Zumby nabitá energií pod
vedením tří brněnských lektorek Simči
Majdové, Silvie Hrubé a Šárky Majdové

bavte se s klasickými i exotickými latino
rytmy pod vedením bývalých tanečnic
soutěžního tance Silvie + Šárky

dynamika a energie latinsko-amerických
tanců v kombinaci s posilováním = ten
nejlepší efekt ke zhubnutí do plavek
(Simča) + důkladné protažení celého těla
na bázi tance, jogy, pilates a stretchingu
(Šárka)

Na závěr slosování všech vstupenek o ceny.
hodnotné kosmetické výrobky věnují FAnn
parfumerie
zdravé jídlo společnosti Herbalife + poukaz na
dermatologické ošetření pleti včetně líčení
věnuje 1 Wellness centrum Brno
vstupenka na Vánoční energy marathon v
Brně dne 11.12.2011
poukázka na jazykový kurz v hodnotě 1.000 Kč
dle vlastního výběru a další.

Dárek pro každého účastníka + iontové nápoje
zdarma.

ORLOVNA ŽIDLOCHOVICE, ulice Cukrovarská
(u PENNY marketu)

v předprodeji 210 Kč, na místě 250 Kč
(nebo 90 Kč / jedna lekce)
přihlášky předem

Majda agency s.r.o.
Gorkého 8, Brno
e-mail: sarka@majda-agency.cz
tel.: 603 53 22 13, 543 240 222
www.majda-agency

–

–
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PONDĚLÍ

10:00-11:30 BROUČCI-ZPÍVEJME A HRAJME SI (hernička) Bc. H. Chovancová
17:30-18:00 FLÉTNIČKA Mgr. K. Otýpková
18:00-19:30 AJ PRO DOSPĚLÉ III Mgr. M. Šenkyříková
ÚTERÝ

10:00-11:30 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ (hernička) Ing. H. Krejčiříková
16:00-16:45 AJ PRO DĚTI HOCUS A LOTUS I JŠ Lightpoint
17:00-17:45 AJ PRO DĚTI HOCUS A LOTUS II JŠ Lightpoint

18:00-19:30 JÓGA PRO DOSPĚLÉ Ing. L. Vančatová
STŘEDA

10:00-11:30 AJ PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ JŠ Lightpoint
17:00-18:30 AJ PRO DOSPĚLÉ I Bc. J. Hanková
18:45-20:15 AJ PRO DOSPĚLÉ II Bc. J. Hanková
ČTVRTEK

09:30-11:00 ŘÍKANKOVÁ HERNIČKA Mgr. I. Halouzková

15:00-17:30
sudé týdny

KLUBEČEK DĚTÍ S DS
Bc. J. Weisová
Mgr. E. Francánová

16:00-16:45
sokolovna

CVIČENÍ SE ŽOFINKOU Alena Nohelová

17:30-19:00 FRANCOUZŠTINA PRO DOSPĚLÉ Mgr. M. Nechvílová
PÁTEK

09:15-10:00 HRÁTKY S ROBÁTKY HŠ Yamaha
10:30-11:15 PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ HŠ Yamaha
16:30-18:00
1x v měsíci

HRÁTKY S PŘÍRODOU Mgr. M. Šenkyříková

SOBOTA

17:00-18:00
1x v měsíci

OBJEVUJME BOŽÍ STVOŘENÍ
Mgr. K. Otýpková
Ing. T. Himerová

Připravujeme

1x v měsíci
VÝTVARNÝ KROUŽEK S. Forbergerová

ROZVRH KROUŽKŮ A KURZŮ MC ROBÁTKO
ZÁŘÍ 2011 – LEDEN 2012

Galerie Orlovna
Výstava fotografií Karla Vlčka
Od 1. listopadu 2011 máte možnost v Galerii Orlovna shlédnout
výstavu portrétů a aktů fotografa Karla Vlčka (www.fotovlk.cz).

Autor: „Fotku jsem nikdy nestudoval, ale vypracoval jsem se díky
pomoci kamarádů fotografů a také díky kamarádkám, které měly
trpělivost jako modelky.“ Přesto se vypracoval k pozici redaktora
foto-publikací a dnes působí jako fotograf, grafik a tiskový
specialista. Spoluvlastní také fotoateliér v Brně a je lektorem
fotografických kurzů.

Výstava v Galerii Orlovna zahájila svoji cestu ve Vyškově (rodišti) a
po Židlochovicích bude pokračovat do Brna. Jedná se o průřez
deseti lety tvorby a je uspořádaná k třicátinám autora. Karel fotí
převážně digitálně, ale i klasické fotografické techniky jsou mu
blízké. Na vystavených fotografiích nejsou žádné profesionální
modelky, jde převážně o kamarádky a přátele. Autor děkuje firmě
Proficut.cz za tisk fotografií.

Bibiana Janebová, Galerie Orlovna



KULTURNÍ P ÍLOHAŘ

VÝSTAVA:
listopad VÝSTAVA KE 100 LETŮM ČESKÉHO SKAUTINGU

5. 11., 9:00 ZUMBA ENERGY MARATHON

6. 11., 9:00 – 18:00 RODINNÉ KONSTELACE

8. 11., 16:00 BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL pro rodiče a žáky 9. roč. s informacemi k volbě povolání

10. 11., 18:00 POVÍDÁNÍ O ČAKRÁCH A ČAKROVÝ TANEC

11. 11., 18:00 SVĚCENÍ SVATOMARTINSKÝCH A MLADÝCH VÍN

11. 11., 20:00 Cestopisné povídání s čajovnou – BARMA

12. 11., 16:00 ODPOLEDNÍ HRÁTKY

15. 11., 14:00 – 17:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ ŽIDLOCHOVICE

18. 11., 18:00 POVÍDÁNÍ O VÍNĚ – vybrané odrůdy rakouských a moravských vín

19. 11., 18:30 Filmový festival zimních sportů - ČTYŘI HODINY ŠPIČKOVÝCH FILMŮ

25.11., 18:30 Bláznivá komedie „KAM ZMIZEL DIAMANT” (premiéra)

26. 11., 15:00 Výtvarná dílna s čajovnou - VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ

PŘIPRAVUJEME:
4. 12., 17:00 ADVENTNÍ POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU STANISLAVA GABRIELA

místo: vestibul knihovny

vstupné: v předprodeji 210 Kč, na místě 250 Kč (nebo 90 Kč / jedna lekce)
místo: orlovna, ulice Cukrovarská
přihlášky: sarka@majda-agency.cz, 603 53 22 13, 543 240 222

Není určeno pro děti.
vstupné: 1000 Kč / 900 Kč členové MC
místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko, www.mcrobatko.cz

místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Základní škola Židlochovice, www.zszidlochovice.cz

vstupné 40 Kč / 30 Kč členové MC
místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko, www.mcrobatko.cz

místo: kostel Povýšení svatého Kříže
pořádá: ČSZ Židlochovice

Speciální vydání Svatomartinského cestopisu. Začátek čajovny - v 18:00 hodin.
vstupné: dobrovolné
místo: sklep pod Radnicí
pořádá: INSPIRO

Pro rodiny s dětmi do 6 let.
místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko, www.mcrobatko.cz

místo: Základní škola Židlochovice
pořádá: Základní škola Židlochovice, www.zszidlochovice.cz

vstupné: 50 Kč, rezervace nutná (od 7. 11. 2011)
místo: vinotéka
pořádá: město Židlochovice
V rámci projektu Setkávání v duchu vinařských tradic Židlochovice – Grosskrut.

Sníh, led, adrenalin, extrémní lyžování, zimní lezení, show-kiting, skialpinimus a další zimní šílenosti.
Čajovna, občerstvení zajištěno.
vstupné: dobrovolné
místo: sklep pod Radnicí
pořádá: INSPIRO

Repríza komedie bude odehrána 31. 12. 2011.
vstupné: 50 Kč
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: TJ Sokol Židlochovice, divadelní odbor, www.sokol-zidlochovice.cz

Vyrobte si adventní věnec dle Vašich představ Nutná rezervace, kapacita omezena.
rezervace: 775 05 22 77 (sms), in.spiro@email.cz
vstupné: 80 Kč
místo: sklep pod Radnicí
pořádá: INSPIRO

vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 230 Kč, předprodej od 14. 11. 2011
místo: Masarykův kulturní dům

– 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.
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