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Vážení spoluobčané,
dovolte mi ohlédnout se za uplynulým rokem 2011 
v souvislosti s kulturními událostmi.  Již při pohledu 
letmém si ihned uvědomíme, že loňských rok přinesl 
našemu městu bohaté kulturní, společenské a sportovní 
zážitky. Měli jsme možnost být svědky nespočtu 
vydařených kulturních i sportovních akcí (tradičních 
i nových), z nichž některé dávno svým významem 
přesáhly hranice nejen města, ale i celého regionu.

Jsem rád a tímto také děkuji všem spolkům a jejich 
členům, kteří připravili sami, nebo ve spolupráci 
s městem mnoho příjemných setkání, které přirozeně 
život v našem městě obohatily.

Vzhledem k rozsahu tohoto zamyšlení, není možné 
zmínit všechny akce, které se uskutečnily. Proto se 
zastavme alespoň u událostí a počinů, které uplynulý 
rok 2011 přinesl nově. 

Na jeho počátku se sešli představitelé všech spolků, 
kteří žádali o fi nanční příspěvek na činnost. Městu, 
ale také sobě navzájem představili svou činnost a své 
projekty. Toto setkání se ukázalo jako velmi podnětné 
nejen z pohledu lepší vzájemné informovanosti.

Rok 2011 otevřela velmi podařená plesová sezóna, 
k níž přispěl velmi vydařený první ročník pyžamového 
plesu. Doufáme, že této akci se bude dařit i nadále.

Od února začalo v Židlochovicích působit nízkoprahové 
zařízení VATA. Tento potřebný projekt byl zrealizován 
pod hlavičkou Oblastní Charity Rajhrad v úzké 
spolupráci s městem Židlochovice. Nízkoprahové 
zařízení VATA je prostorem pro mladé, kteří zde tráví 
volný čas účelně a přitom zábavně a podle svých 
představ. Jedná se tedy o sociální službu pro mládež 
ve věku 11 až 26 let. Vedoucím zařízení je Mgr. Lukáš 
Gryc. 

V témže měsíci se v Masarykově kulturním sále 
uskutečnil Visegrad Grand Prix – mezinárodní turnaj 
v Armwrestlingu. Svěřenci z Židlochovic dosáhli 
vynikajících výsledků a vybojovali celkem 7 medailí. 

V květnu se v Masarykově kulturním sále uskutečnil 
1. první ročník bilaterálního semináře Vinařství očima 
Židlochovicka a Dolního Rakouska. Odborné setkání 
takového typu v Židlochovicích doposud chybělo 
a bezesporu přispěje k dalšímu budování dobrého 
jména Židlochovic na vinařské mapě jižní Moravy.

Od září působí v nových prostorách mateřské centrum 
Robátko. Vzhledem ke stále se rozrůstající členské 
základně a nabídce vzdělávání pro děti i rodiče 
je důležité, že se nám podařilo zajistit pro centrum 
adekvátní a důstojné prostory. 

Dařilo se také výstavám. Občané měli možnost 
shlédnout nejednu hodnotnou, poučnou a inspirativní 
výstavu. Bohatý výstavní život v Židlochovicích se 
koná především na ose Infocentra a městské knihovny 
a významně k němu přispívá Mgr. Karel Vavřík. 
V loňském roce připravil několik zajímavých výstav. 
Zmíním alespoň Židlochovice z ptačí perspektivy 
na snímcích ing. Ladislava Rygla nebo Zmizelé 
Židlochovice 1945 - 1995, kterou tvořily unikátní 
fotografi e Jovana Dezorta. V listopadu připravili naši 
skauti nádhernou a informacemi nabitou výstavu pod 
názvem 100 let českého skautingu. Vestibul knihovny 
tak na jeden měsíc ožil bohatou historií jednoho z velmi 
významných mezinárodních hnutí, která v České 
republice máme.     

Další stoleté výročí jsme oslavili společně s našimi 
dobrovolnými hasiči. Ti pro město nachystali 
dvoudenní červnové oslavy svého založení. Bohatý 
kulturní program a také představení té nejmladší 
generace hasičů bylo bezesporu důstojnou oslavou 
významného jubilea.  

Na konci října město slavnostně otevřelo rehabilitovaný 
renesanční sklep, který se nachází přímo pod radnicí. 
V nově zpřístupněném sklepu byla vybudována malá 
expozici dolnorakouských vín a rozšířila tak nabídku 
vín moravských vinařů. Původní vinotéka začala 
také sloužit k pořádání kulturních, vzdělávacích akcí. 
Do konce roku 2011 zde proběhlo několik úspěšných 
cestopisných přednášek. 

Během roku 2011 se samozřejmě uskutečnila další 
řada kvalitních, menších i větších, a dnes již tradičních 
akcí. Většině open air akcím přálo počasí, za což jsme 
rádi a přejeme si, ať je počasí nakloněné kulturním 
Židlochovicím i v roce 2012. 

Děkuji všem spolkům, dobrovolníkům a nadšencům, 
že přispěli a přispívají k tak kvalitnímu kulturnímu životu, 
který v Židlochovicích máme. Máme být na co hrdí.

Do nového roku 2012 Vám přeji hodně zdraví, štěstí 
a lásky,

Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta

„Malá inventura“ kulturních a společenských zážitků v našem městě v roce 2011.



KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Milostné romány
KLEYPAS – Místo na slunci, Z lásky k tobě, BEVERLEY 
– Rebelův návrat, JEFFRIES – Svůdný vikomt

Romány pro ženy
POTTER – Není přání jako přání, STEEL – Velká holka, 
WOOD – Zlatá země

Romány českých autorů
VALÁŠEK – Adam, NESVADBOVÁ – Borůvky, DANDOVÁ 
– Deník šílené novinářky, TEREMOVÁ – Duše v labyrintu, 
DIARTOVÁ – Láska po arabsku, KELEOVÁ-VASILKOVÁ 
– Lži, HELENA A KLAUDIE – Velké holky a sex, BRABCOVÁ 
– Žena v (kon)kursu

Romány světových autorů
JENOFF – Diplomatova žena, WESLEY – Heřmánkový 
palouk

Detektivní romány a thrillery
ARNALDUR  INDRIDASON – Codex Regius, PARRIS 
– Kacíř, NESBÖ – Lovci hlav, DEAVER – Lovec, BROWN 
– Ostrý střih, JANEČKOVÁ – Temnota, REICHS – Virus, 
MCCULLOUGH – Vražedná hra, PIVODOVÁ – Láska, 
která bolí

Dobrodružné romány
RICKMAN – Kosti Avalonu, CHRISTOPHER – Legie 
Templářů, MCINTOSH – Odkaz mezopotamského písaře, 
HOFMAN – Pátá kolona, ROLLINS – Ve stínu sfi ngy, 
WHYTE – Zpívající meč

Válečné romány
HILLENBRAND – Nezlomený, DIAMANT – Po noci přijde 

den, RYAN – Vítězství odvážných

Historické romány
PÖTZSCH – Katova dcera, Katova dcera a černý 
mnich, GABALDON – Mořeplavec, FOLLET – Pád titánů, 
PLAIDY – Princ temnot, Rudá růže z Anjou, Slunce v plné 
slávě, JORDAN – Ranhojička

Fantasy a sci-fi  romány
WATTS – Crysis: Legie, MCNEILL – Kladivonoš, 
SAPKOWSKI – Zaklínač II., III. a IV., CAMPBELL – Ztracená 
fl otila

Životopisné romány
SOKOL – Jak jsem se měl na světě, SVOBODA – Tři 
inkarnace, DUCRET – Ženy diktátorů

Literatura faktu
ROUBÍKOVÁ-ŠVEHLOVÁ – Dcery nepřátel státu, BLACK 
- Mossad

Naučná literatura
S dětmi proti obezitě, MESSNER – Bouře na Manaslu, 
CZYŽOVÁ – Čínské uzly, Drátované nápady, STEINER 
– Iniciační poznání, Vědomí zasvěcence, O iniciaci, 
Tajemství barev

NOVÉ KNIHY PRO DĚTI

Naučná literatura
MASH – Dinosauři ožívají!, ČERNÝ – Obrázky z 
československých dějin, KRČEK - Vánoce

Eva Procházková, knihovnice

MĚSTSKÁ KNIHOVNA - NOVINKY

V sobotu 10. prosince 2011 se 11 
židlochovických skautů a skautek vydalo 
do Vídně převzít Betlémské světlo. Protože 
jsme vyrazili brzy ráno, stihli jsme procházku 
historickým centrem, vánoční trhy a potom dle 
libosti – někdo výstavu, jiný kavárny…

Vyvrcholením dne byla mše, při které proběhlo 
samotné předání Betlémského světla, které 
přivezli z Betléma rakouští skauti. V kostele se 
shromáždily stovky skautů a skautek z především 
evropských zemí, ale nechyběli například 
ani zástupci skautů z USA nebo Argentiny. 
Betlémské světlo hořelo v průčelí kostela a 
každý, kdo jej šel za danou zemi převzít, pronesl 
několik slov ve svém jazyce - ať už se jednalo o 
přání do příštího roku, nebo nějaké univerzální 
poselství. Bylo velmi zajímavé sledovat kroje 
nejrůznějších provedení a barev a naslouchat 
cizím řečem… Závěrem mše se již kostelem šířila 
krásná světelná vlna, jak se světlo spontánně 
předávalo dál mezi jednotlivci.

Betlémské světlo spojuje, mluví všemi řečmi 
a kromě toho, že přináší radost a souznění 
do srdcí lidí ve vánočním čase také ukazuje, 
že když se lidé nadchnou pro stejnou věc, 
všechny problémy odpadají. Celý den se pro 
nás stal krásným předvánočním zážitkem.

Ondřej Novák, skautské středisko Hrozen
www.strediskohrozen.cz

Jak jsme z Vídně přivezli
Betlémské světlo

Silvestr v sokolovně v režii divadelního souboru

Letošní silvestr v sokolovně se jevil vyjímečným už velkým zájmem 
o vstupenky. Letos poprvé byly všechny již v předprodeji rozebrané. 
Organizace oslavy se chopili členové Divadelního ochotnického souboru 
TJ Sokol Židlochovice. Navečer zahráli divadelní krimikomedii „Madam 
Colombová zasahuje, aneb kam zmizel ten diamant“. Ve 20.30 odstartovala 
silvestrovská zábava. Hrála a zpívala kapela Vebra Band.  Přestávky mezi 
hudebními vystoupeními vyplnili divadelníci vyprávěnými vtipy a krátkými 
scénkami. O tom, že se celý večer vydařil, svědčila vynikající nálada téměř 
200 návštěvníků.

Za přípravu a vynikající organizaci oslavy příchodu roku 2012 všem členům 
divadelního souboru děkuji.

Vlastimil Helma

Štěpánský badminton

Stává se tradicí, že badmintonisté místního sokola pořádají 26. 12. 
v sokolovně turnaj smíšených čtyřher v badmintonu. Letos se sešlo 30 
hráčů, kteří byli rozlosováni do 15 dvojic. Herní systém byl stanoven tak, 
aby si všichni zahráli stejný počet zápasů. Vítězové tří skupin se utkali o 
medaile.

Na prvním místě stanuli Vlastimil Helma s Barčou Otáhalovou (vítězkou 
nedávného celorepublikového turnaje žáků do 11 let). Na druhém místě 
skončili Michal Světnička se Zdeňkem Jurisem a třetí byl Pavel Giňa 
s Martinou Vidrmertovou. Celý turnaj proběhl v duchu Fair play a po jeho 
skončení poseděla většina hráčů ve vestibulu v družné zábavě.

Ing. Josef Kratochvíl, starosta TJ Sokol



Lednová akce

SQUASHEM K LEPŠÍ KONDICI!

Squash patří k energeticky 
nejvydatnějším sportům , kdy za 
krátkou  dobu spálíme nesrovnatelně 
více energie než při jiných sportech. 
Posiluje Vaši srdeční aktivitu, rozvíjí 
koordinaci a rychlost a je energeticky 
vydatnější než například  rekreační 
běh, step aerobic nebo skákání přes 
švihadlo! A ještě se při tom bavíte a 
než se nadějete, je půlhodina pryč….

OREL JEDNOTA ŽIDLOCHOVICE 
připravil pro Vás zajímavou lednovou 
nabídku:

PRO STUDENTY – držitele ISIC:
od 9:00 do 16:00 za 60 Kč 1/2 
hodiny
PRO VŠECHNY:
půjčení rakety zdarma

Přijďte si zahrát a pak se zahřát 
v restauraci Za komínem. Šťastný 
a zdravý nový rok!

<

<

„Knihovna žije aneb podzim v knihovně“

Městská knihovna se přihlásila k celostátní akci Týden knihoven. Našim cílem byla 
podpora knih a čtenářství. V úterý 4. října jsme připravily pro Mateřské centrum 
Robátko pohádku  Červená Karkulka. Nejmenším dětem i jejich rodičům se v 
knihovně velice líbilo. Po obědě nás navštívila družina  - společně jsme četli 
příběhy o základech společenského chování a děti zodpovídaly otázky ze  
zábavné hry o slušném chování.  Ve středu odpoledne jsme s dětmi vyráběli 
záložky do knih a ve čtvrtek přišli do knihovny žáci 1. třídy základní školy, aby se 
seznámili s fungováním knihovny a nabídkou dětské literatury. 

V průběhu měsíce října jsme uspořádaly knihovnické lekce pro všechny třídy 
I. stupně základní školy, pro 6. ročníky a primu gymnázia. Děti se seznámily 
s knihovnou a se službami, které nabízí. Naučili se pracovat s knihovnickým 
systémem Clavius – vyhledávat knihy přes internet, používat čtenářské konto, 
rezervovat nové knihy. Měli možnost prohlédnout si knižní tituly, které knihovna 
nabízí.

Ve spolupráci s Městskou policií v Židlochovicích jsme 1. listopadu připravily besedu 
pro žáky 4. a 5. třídy o bezpečnosti silničního provozu. Na začátku besedy jsme 
si povídali, jaké nebezpečí číhá na školáky jako chodce, jak správně přecházet 
silnici.  Strážník městské policie žáky vyzkoušel ze znalosti dopravních značek. 
Pak přišlo na řadu téma bezpečnost in-line bruslařů - jak mají být vybaveni a 
kde mohou jezdit. Poté jsme přešli na téma školák – cyklista. Paní knihovnice 
vysvětlila body cyklistického desatera a pan strážník na jízdním kole ukázal jeho 
povinnou a doporučenou výbavu. Nezapomnělo se ani na téma poskytnutí první 
pomoci při dopravních nehodách a důležitá telefonní čísla. Na závěr děti čekala 
vědomostní soutěž o ceny. Školáci museli správně odpovědět na 12 záludných 
otázek, týkajících se silničního provozu. Všichni účastníci byli oceněni blikači 
na jízdní kolo a refl exním páskem na ruku a ti nejlepší navíc obdrželi sladkou 
odměnu.

Během listopadu navštívilo knihovnu všech pět tříd místní mateřské školky. 
Knihovnice dětem zahrály pohádku  Červená Karkulka. Děti musely pomocí 
barevně odlišných karet odpovídat na otázky z pohádky. Potom jsme se zaměřili 
na poznávání barev. Zkoušeli jsme barvy různých věcí a děti vyplňovaly bludiště 
a barevné kvízy.

První prosincovou sobotu knihovnu navštívila paní Iva Czyžová, aby nás seznámila 
se svým uměním vázání čínských uzlů, japonskou technikou vázání šátků – furoshiki 
a drátkováním. Všichni jsme si vyzkoušeli balení lahví i knih do šátku a různé 
techniky vázání šátků. Potom následovala praktická ukázka vázání čínského 
uzlu štěstí. Všichni zájemci si vyráběli vlastní šperk pomocí čínských uzlů. Nakonec 
přišlo na řadu drátkování. Současně probíhal v knihovně den otevřených dveří a 
návštěvníci měli možnost si zakoupit dětské knihy z nakladatelství Thovt.

Pro žáky z prvních a druhých tříd a jejich prarodiče připravila knihovna v úterý 
20. prosince pořad se známým ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem. Ten 
kreslil s dětmi i dospělými na keramické tabuli postupně celý předvánoční čas 
– od první adventní neděle, přes příchod Mikuláše, až po Štědrý večer. Všichni 
jsme si při tom užili spoustu zábavy nejen z kreslení  – zkusili jsme si bruslit, lyžovat a 
dokonce se nám v knihovně strhla i koulovačka. Beseda skončila autogramiádou, 
kdy od nás všichni odcházeli usměvaví s obrázkem dudka na ruce či obličeji.

Celkem se nám podařilo v roce 2011 uskutečnit 65 kulturních akcí, kterých se 
zúčastnilo 1323 návštěvníků. Při pořádání kulturních akcí spolupracujeme s 
mateřskou školkou, základní školou i gymnáziem a mateřským centrem Robátko. 
Velmi si ceníme jejich zájmu o námi pořádané akce a těšíme se na další spolupráci 
v novém roce 2012. 

Bohumila Pavková, Eva Procházková, knihovnice

Miroslav Cvrk

„Nálepky z Norska“

„Pravděpodobně každý z nás něco 
sbírá nebo schraňuje na památku či 
potěšení, nebo opravdově za účelem 
sběratelským a nebo v horším případě 
pro zlepšení svého majetkového 
postavení. V tomto případě jde o můj 
sběratelský a snad více o informativně 
historicko geografi cký počin, který 
může rozšířit obzor poznání“… úvodní 
slova autora.
Galerie Orlovna Vás zve na výstavní 
sbírku Miroslava Cvrka Nálepky z 
Norska. Jedná se především o etikety 
nealkoholických nápojů původem z 
této země. Výstava byla zahájena v 
prosinci 2011 a potrvá až do konce 
ledna 2012.

Galerie Orlovna - Za Komínem
Cukrovarská 738, Židlochovice

www.orelzidlochovice.cz

Skřivánci zpívali v Gbelech

V pátek 30. prosince odpoledne jsem nastoupil do autobusu plného Skřivánků. Židlochovický dětský sbor jel na pozvání 
zapívat do partnerského města na Slovensku. Po příjezdu v Gbelech začalo pršet a pan primátor, který nás s paní přednostkou 
čekal, vyjádřil obavu, jestli Gbelané na koncert v kostele sv. Michala v tomto počasí přijdou. Skřivánkům připravil zázemí místní 
pan farář na faře v sousedství kostela. Koncert zahájil přípravný sbor a během jejich vystoupení se kostel příjemně zaplnil. Na 
potlesku to bylo znát. Poté vystoupil koncertní sbor, který doplnil svým operním hlasem Martino Hammerle Bortolotti. Koncert 
měl obrovský úspěch. Posluchači se v závěru loučili se Skřivánky nekončícím potleskem ve stoje. A zástupci partnerského 
města se loučili se slovy, že máme být na co v Židlochovicích hrdí. Jsem o tom přesvědčen i já.

Vlastimil Helma. starosta města

orlí okénko
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KULTURA V ŽIDLOCHOVICÍCH - LEDEN 2012

leden
„OČI DOKOŘÁN” výstava prací žáků ZUŠ
místo: vestibul městské knihovny
pořádá: ZUŠ Židlochovice

leden
MADAGASKAR-CESTOPISNÉ POVÍDÁNÍ s čajovnou
Přednáší Ing. Jan Vybíral. Čajovna začíná v 18:30 hod. 
a přednáška ve 20:00 hod.
vstupné: dobrovolné
místo: sklep pod radnicí
pořádá: INSPIRO

7. 1., 9:00
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S JITKOU POKORNOU
Tříhodinovka cvičení - bodystyling, dance aerobic, 
power joga. Zdarma pitný režim po celou dobu 
cvičení.
vstupné: 100 Kč (přihláška je závazná po zaplacení)

místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice

www.orelzidlochovice.cz, tel.: 775 372 203

7. 1., 9:00
9. ročník TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Děkujeme všem za příspěvky a vlídné přijetí koledníků.
pořádá: ZŠ Židlochovice

www.zszidlochovice.cz

13. 1., 18:00
POVÍDÁNÍ O VÍNĚ - vybrané odrůdy rakouských a 
moravských vín
V rámci projektu Setkávání v duchu vinařských tradic 
Židlochovice - Grosskrut.
vstupné: 50 Kč, rezervace nutná
předprodej: vstupenky je možné zakoupit na turistickém 

informačním centru od 9. 1. 2012
místo: sklep pod radnicí
pořádá: město Židlochovice

www.zidlochovice.cz, 547 426 024

14. 1., 20:00
2. PYŽAMOVÝ PLES
Hraje VEBRA BAND.
vstupné: 100 Kč
předprodej: informační centrum Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

www.sokol-zidlochovice.cz

21. 1., 20:00
IV. HASIČSKÝ PLES
Hraje kapela RAFFAEL.
vstupné: v předprodeji - 100 Kč, na místě - 120 Kč
předprodej: informační centrum Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Sbor dobrovolných hasičů Židlochovice

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

26. 1., 16:00
NÁBOR DO VŠECH ODDĚLENÍ ŽDS SKŘIVÁNEK 
Včetně tanečního oddělení.
místo: Robertova vila
pořádá: ŽDS Skřivánek, www.skrivanci.com

28. 1., 20:00
VI. PLES MĚSTA ŽIDLOCHOVIC
Hraje taneční orchestr X Orchestra.
vstupné: 190 Kč
předprodej: informační centrum Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: město Židlochovice

www.zidlochovice.cz
28. 1.
TURNAJ SQUASH
Zahájení židlochovické squashové ligy.
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice

www.orelzidlochovice.cz
29. 1.
TURNAJ BOWLING
Zahájení židlochovické bowlingové ligy. Rozčlenění 
týmů do úrovní židlochovické ligy.
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice

www.orelzidlochovice.cz

ZVEME VÁS DO DIVADLA:
23. 2., 19:00
A DO PYŽAM!
Brilantní komedie, která si neklade jiný cíl, než pobavit 
diváka. Kultivovaně oživuje neselhávající principy 
francouzské bulvární frašky. Autor má mimořádný cit 
pro vtip, situační a slovní komiku. 
autor, režie: Marc Camoletti, Petr Hruška
hrají: Jiří Langmajer, David Suchařípa, Kateřina 

Brožová/Kamila Špráchalová, Kateřina 
Hrachovcová–Herčíková/Nela Boudová, 
Eva Čížkovská, Martin Hruška/Zdeněk 
Vencl

délka: 120 min + přestávka
cena: 350 Kč
rezervace: na informačním centru do 18. 1. 2012

25. 2., 19:00
JAK UVAŘIT ŽÁBU
Příběh o lásce až na věčnost! Skvělá herecká dvojice 
Vilma Cibulková a Miroslav Etzler se vám představí ve 
výtečné tragikomedii. Hra pojednává humornou formou 
o nelehkém údělu sympatické Blaženy, která dospěla 
ke konci své životní cesty. Zbývá jen předstoupit před 
nebeský soud a obhájit své skutky. V rolích porotců 
sledujeme nevšední soudní proces, který má za cíl 
vynesení jasného rozsudku. Vinna, či nevinna?
autor, režie: Petr Strnad
hrají: Vilma Cibulková, Miroslav Etzler
délka: 90 min bez přestávky
cena: 350 Kč
rezervace: na informačním centru do 18. 1. 2012


