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Když jste se poprvé dozvěděl, že budete vyslán polskou 
církví do Židlochovic, co Vás nejprve napadlo?
Působení v zahraničí je vždy na vlastní žádost. Sám 
jsem se rozhodl. O tom, že půjdu do Židlochovic, jsem 
se ale dozvěděl v Hodoníně, kde jsem již působil, a 
to od generálního vikáře otce Mikuláška. Nic jsem 
o Židlochovicích nevěděl. První co jsem udělal, tak jsem 
se podíval do mapy, kde se město nachází a uviděl, že 
leží blízko dálnice…Bral jsem to jako poslání a práci.

V čem vidíte největší rozdíl mezi českými a polskými 
věřícími? Existují vůbec?
Myslím, že víra a to jaký člověk je, vždy záleží na člověku. 
Jsou věřící Češi a jsou věřící Poláci…Je důležitější lidská 
povaha. Myslím si, že Češi jsou ale oproti Polákům svým 
založením radostnější.
 
Narodil jste se v zemi, z níž také pochází Jan Pavel II. Jak 
Vás jeho osoba ovlivnila?
Když byl zvolen Jan Pavel II. papežem, bylo mi pět let. 
Všechny jeho knihy, které napsal, jsou velmi hluboké a 
fi losofi cké a pro čtení a porozumění někdy náročné. Spíše 
jsem vnímal jeho poslání, jeho činy ke mně promlouvaly 
svou atmosférou a řečí symbolů. Byla to velká osobnost, 
která ovlivnila celý svět, jako Václav Havel v České 
republice. 
   
Co jste si vytkl jako hlavní cíl svého působení 
v Židlochovicích?
První úkol, který jsem si uložil, byla oprava fary. Pamatuji 
si, když mě zde poprvé přivedl otec děkan, tak byl 
úplně v šoku ze stavu fary. Když mě vezl zpátky, tak jsme 
v autě za celou dobu ani nepromluvili. S opravou fary 
mi pomáhají místní farníci, současně památkový ústav, 
a to velice ochotně. Díky nim se daří, vlastně takovým 
brigádnickým způsobem faru postupně opravovat.  
Za tu dobu, co jsem tady se toho díky pomoci ostatních 
podařilo opravdu hodně. To byl spíše ten hmotný úkol. 
Po duchovní stránce jsem si přál, aby se samozřejmě 
rozšiřovala komunita věřících v naší farnosti. Mám pocit, 
že lidé do kostela chodí více a neutíkají z něj, za což jsem 
samozřejmě rád. 

Co Vás z české kultury nejvíce oslovilo? Hudba, 
literatura…?
Právě dočítám Kytici od Karla Jaromíra Erbena. A to 
je opravdu pro mě náročné po stránce jazykové. Teď 
nedávno jsem narazil na slovo „zželelo se“…nenašel 
jsem to ani v Polsko-českém slovníku, tak potom často 
volám lidem, aby mi pomohli určitá slova přeložit (smích). 
Moc času nemám, ale snažím se číst, abych se v češtině 
zdokonalil. 

A co jazyková bariéra?
V češtině se mi komunikuje dobře s lidmi, se kterými se 

znám, když si povídáme mezi přáteli, to je v pohodě. Ale 
horší je to při těch ofi ciálních příležitostech, promluvách. 
Tam občas cítím stres, že nebudu správně skloňovat. To 
člověk musí úplně polštinu vypnout. Někdy je to dost 
obtížné…

Pro některé lidi je práce faráře, kněze trošku abstraktní…
nedokážou si úplně představit konkrétní náplň. Můžete 
prosím popsat, jak vypadá takový běžný farářův den? 
V mém případě je to teď trošku jiné, protože jsem k naší 
farnosti dostal ještě obce Moravany a Nebovidy, takže 
práce je teď ještě více. Každá farnost má svou kancelář, 
takže hodně času mi zabere úřednická práce, ať jsou 
to různé evidence, také křty, svatby, pohřby, tak také 
fi nanční agenda. K tomu každý den sloužím dvě mše 
svaté, včera jsem sloužil ve Vojkovicích a Hrušovanech, 
dnes mám v Moravanech a Nebovidech. To znamená 
také přípravu, především napsat si kázání.

A co víkendy?
Víkendy jsou v tomto časově nejnáročnější. Ale kromě 
toho všeho mám také spoustu setkání s lidmi, kteří se 
chtějí něco dozvědět o víře.  Například dospělí, kteří se 
připravují na křest, přípravy na svatby… Teď od pátku 
začínám s přípravou dětí na první svaté přijímání. Taky je 
to ale údržba fary a úklid. S tím mi pomáhají přátelé z naší 
farnosti. No a svůj pokoj…ten si musím bohužel uklízet sám 
(smích). Sám si také musím vyprat, vyžehlit a uvařit…

Přestože nejste v Židlochovicích dlouho, máte na svém 
kontě také velký vinařský úspěch. Na svatoštěpánském 
koštu 2010, jste byl dokonce se svým vínem Rulandské 
šedé mezi šampiony… 
Vinařství jsem se nikdy nevěnoval, ale protože máme tady 
farní vinohrad, tak jsem ho chtěl dát nějak dohromady…
No a tak jsem se tomu začal přirozeně věnovat. Práce je 
to pěkná. A lidé jsou ochotní mi radit jak na to.

Za rozhovor děkuje
Mgr. Tomáš Šenkyřík

Místostarosta Tomáš Šenkyřík se ptá…. tentokrát faráře Pavla Cebuly

R. D. Mgr. Pavel Cebula

Narodil se v roce 1973 ve Wratislavy. V dětství se s 
rodiči přestěhoval na jih Polska do Nového Sonče. 
Zde chodil na základní i střední školu. Po maturitě 
v roce 1992 nastoupil do semináře v Tarnowě. 
Studium trvalo šest let a v roce 1998 byl vysvěcen 
na kněze. V Polsku působil na několika farnostech, 
nejprve jako kaplan, poté jako farář. V roce 2009 
přichází do Židlochovic, kde působí dodnes.



Persefona je občanské sdružení poskytující odborné sociální poradenství 
osobám starším 18 let, které jsou obětí domácího násilí, znásilnění a 
sexuálního zneužívání. Jsme tu také pro ty, kteří se obětem uvedeného 
příkoří snaží pomoci. 

Od roku 2009 jsme rozšířili své služby o terénní sociální pracovnici a 
právničku, které dojíždí do Židlochovic poskytovat odborné sociálně-
právní poradenství, a to každé první pondělí v měsíci. Poradenství 
nově probíhá v budově pečovatelské služby, Masarykova 115, v době 
od 13:00 do 17:00 hodin.

V prvním pololetí roku 2012 jsou to tyto termíny:

6. února, 5. března, 2. dubna, 7. května a 4. června

Po předchozí konzultaci je možné domluvit i jiný termín a to na mobilní 
lince 737 834 345 nebo na pevné lince 545 245 996 v pracovní dny v 
čase 9 – 17 hod.

Přijďte se poradit, jsme tu proto, abychom Vám podali pomocnou 
ruku.  Nabízíme pomoc, podporu a bezpečný prostor pro Váš příběh.

Poradenské služby poskytujeme v rámci projektu Přijdeme až k Vám 2 
– zlepšení místní dostupnosti služeb obětem domácího násilí, znásilnění 
a sexuálního zneužívání. Projekt je fi nancován z ESF prostřednictvím OP 
LZZ a státního rozpočtu ČR a je realizován od června 2011 do května 
2014

Kontakty:
Persefona o. s.
Jiráskova 8, 602 00 Brno
Tel.: 737 834 345, 545 245 996
domacinasili@persefona.cz
www.persefona.cz

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Milostné romány
WELFONDER – Ďábel v kiltu

Historické romány
KANAKAREDES – Eleonora ze 
Schwarzenbergu

Romány světových autorů
GRANT – Když jsem žila v moderní době

Romány českých autorů a slovenských 
autorů
VÍTEK – Oblázek v peřejích, PIŠŤANEK 
– Rivers of Babylon I.

Detektivní romány a thrillery
CLARK – Vánoční loterie, BRANDRETH 
– Oscar Wilde & vraždy za svitu svíček

Válečné romány
KESSLER – Velký útěk, Jatka u Salerna, 
NOWAK – Krvavý sníh

Fantasy romány 
FLEWELLING – Příchod tmy, SAPKOWSKI 
– Zaklínač V.

Životopisy
OKAMURA – Umění vládnout, Český sen, 
ŠTĚTINA – Jaromír Štětina - Brutalita moci,

Literatura faktu
KÖPP – Proč jsem jen byla dívka?, BELICA – 
Co nezavály písky Mezopotámie, SLÁDEK 
– Afgánská mise: Lógar, BLANDFOR – 
Nacistické tajné služby

Cizojazyčná literatura
SMITH – River god

Naučná literatura
Významné stromy Jihomoravského kraje, 
ROGGE – Děti potřebují hranice

KNIHY PRO DĚTI
Říkadla
PTÁČKOVÁ – A jako aligátorka

Příběhy
POSPÍŠILOVÁ – Naše sousedka 
čarodějnice, PREUSSLER – Čarodějův 
učeň

Fantasy
MEAD – Pokrevní pouto, STEPHENS – Knihy 
počátku, SCHREIBER – Upíří polibky 1.a 
2.díl

Dívčí romány
URE – Totální cvok,

Naučná literatura
Náš svět

Eva Procházková, knihovnice

MĚSTSKÁ KNIHOVNA - NOVINKY

Židlochovický dětský sbor Skřivánek

Skřivánčí koncerty tradičně patří k adventní a vánoční době . První 
vánoční koncert zazněl v roce 1981 v Národním domě v Židlochovicích. 
Za tu dobu se nejen mnoho událo, ale také změnilo. Co se však nemění, 
jsou děti. Stále se těší na vánoce, pilně se připravují, nacvičují duchovní 
a vánoční hudbu, aby potěšily své nejbližší – rodiče, publikum. Často 
vítají na svých koncertech vzácné osobnosti, hudebníky, pěvce. 
V posledních letech se stal stálým hostem skřivánčích koncertů 
barytonista  Martino Hammerle Bortolotti. Se sborem také po několika 
letech vystoupili učitelé ZUŠ. Jejich hudební doprovody výrazně oživily 
provedení úprav koled  prof.Rudolfa Zavadila (byl by určitě velmi 
potěšen). Zde se také poprvé představil dirigent Mgr. Pavel Koňárek, 
který s  koncertním sborem pracuje prvním rokem. Přípravné sbory 
zpívaly za klavírního doprovodu pana Vladana Ronnera a koncertní 
sbor paní Doc. Daniely Velebové. Velice nás potěšila účast pana prof. 
Miloslava Bučka.

Závěrem Vám chceme říci - velmi dobře víme, že bez pochopení a 
podpory nelze dnes jen tak lehce pracovat. Téměř vše je o penězích 
a to dětské sbory nemají. Proto děkujeme všem, kteří se sebemenším 
způsobem zasloužili a zasluhují o to, abychom mohli pracovat a  dál 
rozdávat potěšení z hudby. Jsme si Vás vědomi, vážíme si Vás a  nadále 
pro Vás budeme rádi zpívat. Hodně štěstí, zdraví, životní pohody přejí 
Vaši Skřivánci.

Skřivánci zpívali pro Základní školu Židlochovice – 22.12. 2011 (dva 
koncerty), Vánoční koncert Židlochovice  -  25.12. 2011, Vánoční 
koncert Holubice -  27.12.2011, Vánoční koncert v partnerském městě 
Gbely – 30.12.2011

Zdeňka Vrbová



KULTURA V ŽIDLOCHOVICÍCH - ÚNOR 2012
VÝSTAVA:
6. 2. - 28. 2. | Putovní výstava STROM V BETONU
Výstava ekologického hnutí Nesehnutí ne zcela vážnou 
formou seznamuje veřejnost s vážnými problémy životního 
prostředí a nabízí návody, jak se do řešení těchto problémů 
může jednotlivec každodenně zapojit. 
místo: vestibul městské knihovny
pořádá: MC Robátko, www.mcrobatko.cz

3. 2. | POLOLETNÍ BOWLINGOVÝ TURNAJ
09:30 děti od 7 do10 let
13:30 děti od 11 do14 let
Můžete se přihlásit jako jednotlivci, nebo jako tým o max. 
5 členech. Tým musí mít svůj název. Pěkné ceny čekají jak 
na nejlepší tým, tak na nejlepší hráče. Přijďte si zasportovat 
a protáhnout se.
startovné: 100 Kč / dítě
přihlášky: 605 233 527, info@orelzidlochovice.cz
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice

www.orelzidlochovice.cz

4. 2. | GOLEMOVA RUKA - turnaj v armwreslingu
Do Židlochovic míří kromě juniorů poprvé také seniorská 
špička!
vstupné: dobrovolné
12:00 hodin kvalifi kace
18:00 hodin zahajovací ceremoniál
18:30 hodin fi nálové zápasy (dva nejlepší z každé 

kategorie o vítězství)
21:00 hodin otevřená afterpárty (hraje DJ Dan)
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

www.sokol-zidlochovice.cz

10. 2., 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 547 426 024
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: město Židlochovice, www.zidlochovice.cz

12. 2., 17:00 | CESTOPISNÉ POVÍDÁNÍ S 
ČAJOVNOU - ZAMBIE
Kapacita omezena, přijďte s dostatečným předstihem. 
Pořadem provází Ing. Martin Rejžek. Čajovna začíná již v 
16:00 hodin.
vstupné: dobrovolné
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: INSPIRO

17. 2., 20:00 | 13. SPOLEČENSKÝ PLES GYMNÁZIA
K tanci a poslechu hrají skupiny Fantazie a Snails.
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Gymnázium Židlochovice

18.2., 10:00 | VEŘEJNÁ DOMÁCÍ ZABÍJAČKA
Prodej hotových domácích výrobků a teplých pochoutek 
přímo z kotle a pánve. Prodej polévky do přinesených 
nádob. Teplý svařáček i studené pivko zajištěno.
místo: Pohostinství Milton

18.2., 13:00 | 2. ROČNÍK OCHUTNÁVÁNÍ A 
BODOVÁNÍ MERUŇKOVICE
Příjem vzorků v hostinci Miltonu, pneuservis Za radnicí do 

16.2. (3 dcl). Vyhlášení vítězů v 16:00 hodin.
vstupné: 50 Kč (v ceně je sklenička)
místo: Pohostinství Milton

18. 2., 14:00 | DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Programem provází Šáša Viktor. Bohatá tombola.
vstupné: dospělí 50 Kč, děti zdarma
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Sdružení  Židlochovice

18. 2., 18:00 | EXPEDIČNÍ KAMERA
Filmový festival o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních 
zážitcích i sportech. Čajovna - čaje, nečaje, pochutiny.
vstupné: dobrovolné
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: INSPIRO

20. 2., 16:30 | DĚTSKÁ JÓGA
Pro děti 4-6 let. Konzultace a zápis do kroužku.
pořádá: MC Robátko, www.mcrobatko.cz

24. 2., 17:00 | PŘÍRODNÍ ZAHRADY 
Doprovodná přednáška k výstavě STROM V BETONU.
Přednáší Ing. Zita Zapadlová z ekologického sdružení 
Veronica. V Česku máme to štěstí, že naše země je 
poseta tisíci zahrádek. Takové bohatství nám mohou 
závidět i vyspělejší země. V posledních letech ale zahrady 
nenápadně ustupují výstavbě, mění se z užitkových na 
okrasné či jenom na prázdné travnaté plochy. Ty, které 
zbývají, jsou často intenzivně chemicky ošetřovány. Přitom 
i obyčejná zahrada může být malou přírodní rezervací. 
Ing. Zita Zapadlová Vám dá návod, jak si zahradu, která 
je v souladu s přírodou, můžete vytvořit i na Vašem kusu 
planety. 
místo: vestibul městské knihovny
pořádá: MC Robátko, www.mcrobatko.cz

25. 2., 20:00 | SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
Pro letošní rok byl vyhlášen ráz masek „RETRO“. K tanci a 
poslechu hraje skupina Raffael.
vstupné: 150 Kč
předprodej: na informačním centru Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

www.sokol-zidlochovice.cz

PŘIPRAVUJEME:
3.3., 13:00 | VI. TURNAJ V MARIÁŠI (ve 3)
13.00 hodin prezentace
13.30 hodin upřesnění pravidel a zahájení her. Hrají se čtyři 

kola po 45 minutách s výměnou protihráčů
18.00 hodin vyhlášení výsledků a ocenění vítězů
startovné: 100 Kč (zahrnuje klobás a pivko)
přihlášení: do 2. 3. 2012
místo: Pohostinství Milton

17. 3., 9:00 | TRADIČNÍ VÝSTAVA VÍN
Výstava vín místních a regionálních vinařů, která bude 
doplněna prezentací profesionálních výrobců vín.
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Český zahrádkářský svaz Židlochovice

22. 3., 18:30 | 23. 3., 18:30 | 24. 3., 16:00 | Divadelní 
představení BARILLON SE ŽENÍ
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Divadelní odbor TJ Sokol Židlochovice

www.sokol-zidlochovice.cz
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Natáčení České televize v Sokole 
v Židlochovicích

V rámci oslav 150. výročí založení Sokola připravuje 
Česká televize pravidelný týdenní magazín, který 
informuje o aktuálním dění v České obci sokolské. 
Součástí tohoto magazínu bude i pohled do některých 
sokolských žup. Mezi prvními byla vybraná Župa Jana 
Máchala, pod kterou spadá i naše jednota. Vedení 
župy pro natáčení vybralo tři jednoty (Sokol Brno I., Sokol 
Nové Bránice a Sokol Židlochovice). Natáčelo se ve 
všech třech jednotách v jedno odpoledne (25. ledna 
2012). U nás se pořídili záběry z tréninku badmintonu, 
basketbalu, armwreslingu a z nácviku divadelního spolku. 
Současně byly natáčeny rozhovory s trenéry, vedoucími 
či sportovci. Ve vysílání by se tento díl magazínu měl 
objevit koncem února 2012.

 Za Sokol Židlochovice
Oldřich Kahoun

2. ročník pyžamového plesu 
v Židlochovicích

14. ledna 2012 se uskutečnil druhý ročník skvělého 
Pyžamového plesu. Pod taktovkou Vebra Bandu a 
Divadelního odboru při Sokolu Židlochovice se opět po 
roce rozjela neskutečná zábava, okořeněná o nezvykle 
pojatou úpravu účastníků. Věřte nebo ne, ale více jak 
120 lidí v pyžamech a nočních úborech rozličných střihů 
a materiálů, skotačilo do brzkých ranních hodin. Unavení 
účastníci mohli také využít postel, umístěnou uprostřed 
tanečního parketu, ke krátkému odpočinku či skotačení. 
A že tam bylo místy těsno, jistě nemusím ani psát. Před 
půlnocí byla vyhlášena mimořádně bohatá tombola 
a rozdáno bylo více jak 130 cen. Tímto děkujeme všem 
sponzorům, kteří do tomboly přispěli, a podpořili tak místní 
sokoly. Věříme, že se akce líbila, a už teď se těšíme na další 
ročník.

Za Divadelní odbor
Martin Janíček

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL ŽIDLOCHOVICE


