
Tříkrálovou sbírku najdete i na facebooku, na kterém
můžete sdělovat své dojmy, postřehy a zážitky z
koledování, přidávat fotky z koledy, přispívat do diskusí,
sledovat příběhy z TS, události a rozhovory s interprety TS
koncertu…

Vámi věnované peníze byly využity na projekty:
pořízení elektrických polohovacích lůžek a
antidekubitních matrací pro klienty Domu léčby
bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
finanční podpora činnosti Dobrovolnického centra
hospice sv. Josefa v Rajhradě
zajištění provozu Mobilního hospice sv. Jana v
Rajhradě
zkvalitnění a rozšíření služeb Charitní pečovatelské a
ošetřovatelské služby Rajhrad
zajištění provozu Nízkoprahového centra pro
mládež v Židlochovicích
podpora rozšíření aktivit farní charity Blučina
h u m a n i t á r n í p o m o c l i d e m p o s t i ž e n ý m
zemětřesením v Japonsku v březnu 2011

Děkujeme Vám!
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Ing.Hana Bělehradová
koordinátorka Tříkrálové sbírky za OCH Rajhrad

www.rajhrad.charita.cz, www.dlbsh.cz
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Ve dnech 1.- 14.ledna 2012 bude probíhat již dvanáctý
ročník Tříkrálové sbírky a v těchto dnech můžete v
našich městech a obcích potkat koledníky se
zapečetěnými pokladničkami označenými logem
Charita Česká republika. Tříkrálová sbírka pomáhá
posilovat vědomí solidarity a dobročinnosti ve
společnosti. Získané prostředky slouží pro potřeby
nemocných, sociálně slabých a znevýhodněných ,
mládeže a rodin v nouzi.

použije Oblastní charita
Rajhrad na projekty, které přispějí ke zkvalitnění a
rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb,
kterými jsou:

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
Mobilní hospic sv. Jana v Rajhradě
Charitní ošetřovatelská služba Rajhrad
Charitní pečovatelská služba Rajhrad
Nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích
Odborné sociální poradenství

Další prostředky z Tříkrálové sbírky budou věnovány na
podporu a rozvoj činnosti farních charit a v případě
živelných katastrof na humanitární pomoc v České
republice a zahraničí.

Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří
vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a štědré
dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným a lidem v
nouzi. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří
věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

Dne 2. ledna v 16 hodin udělí brněnský biskup
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle tradiční požehnání
koledníkům z celé jižní Moravy a části Vysočiny při mši
svaté na Petrově v Brně. Po žehnání bude následovat
občerstvení a poté přednáška ředitele Charity ČR Mgr.
Ing. Haičmana o cestách do Japonska a Haiti, spojená
s promítáním aktuálních fotografií.

V neděli 8. ledna 2012 v 17.30 na programu ČT1 Vás
zveme ke sledování přímého přenosu Tříkrálového
koncertu.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2012

Kromě příspěvku do pokladniček koledníků lze
Tříkrálovou sbírku podpořit rovněž převodem na
sbírkový účet číslo 66008822/0800 nebo odesláním
dárcovské sms zprávy ve tvaru DMS KOLEDA na číslo
87777.
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ZAČNĚTE ROK DOBRÝM SKUTKEM

V loňském ročníku Tříkrálové sbírky přispěli

dárci na území modřického a rosického

děkanátu na pomoc lidem v nouzi

rekordních

2 457 250 Kč.



KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Milostné romány

Romány pro ženy

Historické romány

Romány českých a slovenských autorů

Detektivní romány a thrillery

Dobrodružné romány

Fantasy romány

HOWELL – Vítěz z Vysočiny, ENOCH – Ukradený polibek,
Anglický hrdina, JACKSON – Temný smaragd, DRAKE –
Pirátská nevěsta, ALEXANDER – Lekce manželství, JAMES –
Vévodkyně v přestrojení, JORDAN – Milovat zhýralého
vévodu

ROBERTS – Zákon přitažlivosti, Vítěz bere vše, STAGG –
Hostinec, MAYES – La bella Toscana, STIMSON – Kruh záletníků,
TAYLOR – Nebe může počkat, YATES – Velikonoční průvod

SUTCLIFF – Stříbrná větev, VONDRUŠKA – Přemyslovská epopej
I.:Velký král Přemysl I. Otakar, PENMAN – Ďáblovo plémě,
FURNIVALL – Ruská konkubína, Tajemství konkubíny, YOUNG –
Bratrstvo, Tažení, Rekviem, PLAIDY – Epitaf pro tři ženy, Hvězda
Lancasterů, ERICKSON – Anna Boleynová

LONGINOVÁ – S námi tančí někdo třetí, VÁŇOVÁ – Pavouk
síti, KUBÁTOVÁ – Čas odpouštění, BRAUNOVÁ – Kdopak to tu
kope?, aneb, Zápisky z plodové vody, LASICA – O lidech a
lidech, FORMANOVÁ – Nevěra po americku, KELEOVÁ-
VASILKOVÁ – Já a on, RADŮZA – Čáp nejni kondor,
SIMONOVÁ – Výchova hochů na Moravě

BALDACCI – Spravedlnost v Divine, VIEWEGH – Mafie v Praze,
NESBÖ – Pentagram, CÍLEK – Příliš obyčejná vražda, Doteky
smrti, BOURNE – Testament, BRITTON – Ten exulant, FRANKLIN –
Vrahova modlitba

HARDING – Dary dračí královny, MARIANI – Alchymistovo
tajemství

REHFELD – Prokletí trpaslíků

Životopisy

Literatura faktu

Skutečné příběhy

Naučná literatura

KNIHY PRO DĚTI

Příběhy

Dívčí romány

Komiksy

Naučná literatura

MATRAGI – Jedu dál, JUNEK – Případ třetího bratra, CHADIMA
– Pavlína Filipovská, KOŠŤÁLOVÁ – Hana Hegerová

NOVÁK – Zatím dobrý, BROŽ – Al Capone, Elitní špioni, Pirát
Jejího veličenstva, Roosevelt, MARTÍNEK – Krvavá cesta k
Sarajevu, NÁLEVKA – Fidel Astro, TOMÁŠEK – Generál šel na
smrt

Dönhoff – Útěk, ZUCKOFF – Naia se smí narodit

Kuchařka moravských vinařek, BUŠINOVÁ – Bezlepková
dieta, KOSATÍK – České okamžiky, DVORSKÝ – Mýtus zvaný
Stínadla, EAGLETON – Úvod do literární teorie, KUTTELVAŠER –
Abeceda vína, LÁDEK – Encyklopedie komiksu, AMANN –
Kalábrie, KARHAN – Homeopatie a děti, KOSATÍK – České
okamžiky, KRUMLOVSKÁ – Tajemné keltské horoskopy, SRNSKÝ
– Pražské drobnosti, aneb, Kouzelné maličkosti

BRAUNOVÁ – Ema a kouzelná kniha, KESSEL – Čarodějky na
turné, Velká jezdecká soutěž, Zamilovaná čarodějka,
MACDONALD - Rošťák Bertík 3., MASANNEK – Fotbaloví divoši,
MEADOWS – Krystalka, sněhová víla, VHRSTI – Prázdniny v nebi

DESSEN – Ukolébavka, GEHM – Trable s blondýnou

DE GROOT – Leonardo je génius, Leonardo je pořád génius

TRUJILLO – Hledej v životním prostředí, VALIENTE – Hledej
strašidla

Eva Procházková, knihovnice

MĚSTSKÁ KNIHOVNA - NOVINKY

Staňte se spoluautory knihy legend!

Snem mnoha literárně či výtvarně
nadaných dětí je, aby se jejich tvorba
dostala do rukou veřejnosti, ale
většinou není v jejich silách se prosadit.
Proto se skupina mladých l idí ,
podpořena z programu Think Big,
rozhodla dětem tento sen umožnit a
vydat jim knihu složenou z nejlepších
příspěvků v soutěži "Urban legends
očima dětí", do níž mohou přispět
účastníci svou povídkou, básní nebo
komiksem. Tématem jsou "urban
legends" - historky z novodobého
městského prostředí.

Urban legends, téma všech soutěžních
děl, mají nejblíže k pohádce, pověsti či
hororu, jsou však specifické svým
přístupem k realitě – tváří se, jako by se
opravdu staly či stále probíhaly. Mezi
všeobecně známé a proslavené urban
legends patří historka o černé sanitce,
která unáší náhodné kolemjdoucí za

účelem prodeje lidských orgánů, o
nočním vlaku, který nikdo neřídí, nebo o
ženě čekající na tramvajové zastávce,
která se nenávratně propadla do země.
Mnohdy je legenda vázána na daný
region a uchovává se pouze v ústní
formě. Cílem dobrovolníků, zapojených
do projektu, je tedy nejen podpořit
kladný vztah dětí k literatuře, vlastní
tvorbě, ale také zachovat často
zajímavé či vtipné legendy krajů nebo
měst v písemné podobě , a to
specifickým způsobem – očima dětí.

Soutěž je určena všem dětem mladším
šestnácti let. Svá díla - do každé
kategorie nejvíce jedno - mohou posílat
k las ickou poštou, e-mai lem na
urbal@urbal.cz či vkládat přímo na
w e b o v ý c h s t r á n k á c h s o u t ě ž e
www.urbal.cz.

Třicet nejlepších příspěvků
bude otištěno v knize, kterou v březnu

Uzávěrka přijímání příspěvků je 15.
ledna 2012.

2012 obdrží všichni soutěžící zdarma. Tři
nejlépe hodnocené povídky navíc
zpracují do knihy profesionální kreslíři ve
formě komiksu. Na všechny zúčastněné
čekají kromě knihy městských pověstí i
další ceny a jarní závěrečné setkání.

Realizační tým, složený z dobrovolníků
nadšených pro práci s dětmi, pořádá
soutěž díky podpoře Nadace O2 a
Nadace rozvoje občanské společnosti.
Obě spolupracující organizace vyhlásily
program Think Big, jenž poskytl stovce
týmů mladých dobrovolníků 5,3 milionu
Kč na uskutečnění jejich snů a nápadů.
Jednotl ivé projekty se zabývaj í
regionálními aktivitami, ž ivotním
prostředím, sociálními problémy apod.

Kateřina Sloupová
Projekt Urban legends očima dětí

www.urbal.cz
katka.sloupova@centrum.cz

728 711 994

Děti píší knihu moderních pověstí ze svého kraje



KULTURNÍ P ÍLOHAŘ

VÝSTAVY
leden
„OČI DOKOŘÁN” výstava prací žáků ZuŠ

15. 12. -15. 1.
NOVOROČENKY - výtvarná dílka, která potěší

1. 12., 16:00 - 18:00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KERAMICKÉ DÍLNĚ

3. 12., 10:00
VÝTVARNÝ KROUŽEK PRO DĚTI

3. 12., 14:00 - 16:00
UZLÍČKY PRO DĚTI A BABIČKY

9. 12., 18:00
CAORLE - vzpomínky na dovolenou

10. 12., 10:00
DOMÁCÍ ZABÍJAČKA

11. 12., 9:00
TURNAJ VE SQUASHi

místo: vestibul městské knihovny
pořádá: ZUŠ Židlochovice

místo: Malá galerie RTIC

V 17:00 hodin hudební vystoupení. Přijďte se vánočně
naladit, prohlédnout si výrobky vyrobené v keramické
dílně a nakoupit drobný dárek pro Vás nebo Vaše blízké.
místo: keramická dílna, (ZŠ Coufalíkovo nám.)
pořádá: Sdružení Židlochovice, keramická dílna

vstupné: 30 Kč
místo: MC Robátko, www.mcrobatko.cz

Přijďte si k nám vyrobit zdarma netradiční dárek.
Iva Czižová – praktická ukázka – čínské uzly, japonská
technika - furoshiki, drátkování...
Prodej dětských knih z nakladatelství THOVT.
Den otevřených dveří v knihovně.

místo: městská knihovna
pořádá: Městská knihovna Židlochovice

tel.: 547 238 623

Povídání s promítáním diapozitivů. Vezměte s sebou
fotografie a přispějte svými zážitky ke vzpomínkovému
povídání.
místo: sklep pod radnicí

Přijďte ochutnat výrobky domácí zabíjačky. Prodej
hotových domácích výrobků a teplých pochoutek
přímo z kotle a pánve. Teplý svařáček i studené pivko
zajištěno.
místo: Pohostinství Milton

Pro všechny nadšené hráče - ženy a muže včetně
začátečníků.
startovné: 50 Kč / osoba
informace: ve fitness nebo na tel.: 774 348 637
místo: orlovna - squashové kurty
pořádá: Orel jednota Židlochovice

www.orelzidlochovice.cz
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KULTURA - PROSINEC 2011

16. 12., 18:00
POVÍDÁNÍ O VÍNĚ - vybrané odrůdy rakouských a
moravských vín

17. 12., 8:00 - 13:00
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ TRHY

17. - 18. 12., 10:00 - 14:00
PŘEDVÁNOČNÍ BURZA

17. 12., 15:00
BETLÉM - PUTOVÁNÍ ZA HVĚZDOU

18. 12., 9:00 - 13:00
VÁNOČNÍ JARMARK TRADIČNÍCH ŘEMESEL

23.12., 17:00
VÁNOČNÍ PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI
VÁNOČNÍ PUNČ PRO DOSPĚLÉ

23. 12., 18:00 - 20:00
24.12., 15:00
BETLÉMSKÉ SVĚTLO

V rámci projektu Setkávání v duchu vinařských tradic
Židlochovice – Grosskrut.
vstupné: 50 Kč (rezervace nutná)
předprodej: vstupenky je možné zakoupit od 5. 12.

na regionálním informačním centru
místo: vinotéka
pořádá: město Židlochovice

www.zidlochovice.cz

místo: Náměstí Míru
pořádá: SDH Židlochovice

tel.: 604 290 410, www.fajci.cz

zimní oblečení
sportovní potřeby
hračky a potřeby pro děti
domácí drobné spotřebiče
věci pro domácnost a kutily

Výběr věcí do komise probíhá od 12. do 16. 12. 2011:
09:00 - 11:00 hodin - pneuservis ZA RADNICÍ Židlochovice
17:00 - 20:00 hodin - Hostinec MILTON Židlochovice
místo: Pohostinství milton, areál letního kina

Divadlo Koráb.
vstupné: 25 Kč (členské dítě), 45 Kč (nečlenské dítě).

Děti do 1 roku zdarma.
místo: MC Robátko

www.mcrobatko.cz

Vystoupí pěvecký soubor Pasqil v 10.30 a 11.30 hodin.
Jarmark - výrobky z kůže, proutí, slámy, dřeva medu,
vosku, keramika, šperky, dřevěné hračky...
Občerstvení - punč, svařené víno, klobásky, medovina,
trdelník.
místo: Náměstí Míru
pořádá: město Židlochovice

www.zidlochovice.cz

místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice

www.orelzidlochovice.cz

Skauti Vám přivezou Betlémské světlo.

<

<

<

<

<



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.

Betlémské světlo, které putuje do naší vlasti a do našich
domovů je světelným poselstvím míru, smíření a pokoje
pro všechny lidi dobré vůle. Každoročně, vždy před
Svátky vánočními, věnují stovky lidí svůj čas a námahu
malému světýlku zapálenému v Betlémě, rozvážejí ho ve
vlacích, rozdávají na ulicích, nosí do svých domovů, aby
jím připálili svíčku na štědrovečerním stole. Tento malý
plamínek spojí lidi různých národností, lidi neznámé a cizí,
aby v nich alespoň na chvíli probudil to dobré, co je v
každém ukryto. Mít doma Betlémský plamínek a
nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě, znamená stát
se součástí nekonečného řetězu domovů propojených
symbolem naděje a duchovního poselství vánočních
svátků. I letos Vám přivezou Betlémské světlo skauti.
Vezměte s sebou buď lucerničky, nebo vám dáme svíčky
v kelímku na přenos Betlémského světla domů. Můžete
zde také společně se skauty chvíli posedět u čaje,
cukroví, koled a nechat na sebe dýchnout vánoční
atmosféru.
místo: sklep po radnicí (23.12., 18:00 hodin)

kostel Povýšení Sv. Kříže (24.12., 15:00 hodin)
pořádá: Skauti Židlochovice

Přijďte si zazpívat koledy za doprovodu houslí, kytary a
klarinetu. K dispozici bude i Betlémské světlo, které nám
přinesou židlochovičtí skauti.
místo: kostel Povýšení Sv. Kříže Židlochovice
pořádá: MC Robátko

www.mcrobatko.cz

vstupné: 150 Kč - místenka, 100 Kč - stání
předprodej: od 7. 12. na regionálním informačním

centru
místo: Kostel Povýšení Sv. Kříže
pořádá: ŽDS Skřivánek

www.skrivanci.com

Předchozí registrace není nutná. I pro nečleny sokola.
Občerstvení zajištěno.
startovné: 150 Kč / osobu
místo: sokolovna Židlochovice
pořádá: TJ Sokol Židlochovice, oddíl badmintonu

www.sokol-zidlochovice.cz

V 18:45 hodin - Madam Colombová zasahuje, aneb kam
zmizel ten diamant. Silvestrovské divadelní představení
ochotnického souboru. Skvě lá megabláznivá

24. 12., 15:00
HOP HEJ KOLEDA!

25.12., 15:00
VÁNOČNÍ KONCERT SKŘIVÁNKU

26. 12., 15:00
ŠTĚPÁNSKÝ TURNAJ V BADMINTONU

31. 12., 18:45
SOKOLSKÝ SILVESTR

krimikomedie v netradičním obsazení.
Ve 20:30 hodin - Silvestrovská zábava. Hraje a zpívá
VEBRA BAND.
Večerem provází členové divadelního souboru.
vstupné: 350 Kč (bohaté silvestrovské menu, večeře,

víno, vstup na divadelní představení)
předprodej: PRODOM, Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

www.sokol-zidlochovice.cz

místo: Židlochovice
pořádá: ZŠ Židlochovice

Hraje VEBRA BAND.
vstupné: 100 Kč
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

www.sokol-zidlochovice.cz

Hraje hudební skupina RAFFAEL.
vstupné: 100 Kč - předprodej, 120 Kč - na místě

od 12. 12. 2011 na regionálním informačním
centru

místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: SDH Židlochovice

www.fajci.cz

hraje: Simona Stašová
vstupné: 350 Kč / 320 Kč
rezervace: do 5. 12. 2011 na regionálním informačním

centru

Hraje taneční orchestr X Orchestra (Městské divadlo
Brno), doprovodný program - taneční vystoupení.
vstupné: 190 Kč
předprodej: od 12. 12. 2011 na regionálním informačním

centru
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: město Židlochovice

www.zidlochovice.cz

PŘIPRAVUJEME

7. 1. 2012, 9:00
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

14. 1., 20:00
PYŽAMOVÝ PLES

21. 1. 2012, 20:00
IV. HASIČSKÝ PLES

23. 1. 2012, 19:00
SHIRLEY VALENTINE - divadlo Bolka Polívky

28. 1. 2012, 20:00
PLES MĚSTA ŽIDLOCHOVICE

KULTURA - PROSINEC 2011


