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Místostarosta Tomáš Šenkyřík se ptá…
jazzmana Skipa Wilkinse, který vystoupí v Židlochovicích 
V pátek 20. dubna se v 
Židlochovicích(více viz. kulturní 
kalendář v tomto čísle) představí 
přední světový jazzový hudebník a 
profesor hudby Skip Wilkins. S tímto 
významným jazzovým pianistou 
jsem se poprvé setkal na kyjovském 
jazzovém festivalu v roce 2010, 
kdy vystoupil po boku předních 
českých jazzmanů v rámci svého 
turné po Evropě. Skip Wilkins 
spolupracuje také se zpěvačkou 
Marií Puttnerovou, která je současně 
členkou mé kapely Cymbelín. Díky 
tomu nebylo daleko k nápadu 
uspořádat vystoupení Skipa přímo 
u nás v Židlochovicích. V současné 
době tento americký jazzman učí 
na Ježkově konzervatoři v Praze.  

Proč  jste se rozhodl, že strávíte rok 
v České republice?
Začal jsem zde jezdit od roku 2007. 
Pravidelně každý srpen učím v 
severočeském Frýdlantu na Letních 
jazzových dílnách Karla Velebného. 
Během první návštěvy jsem začal 
plánovat budoucí koncerty v 
Čechách, zjišťoval, jak by bylo 
možné žít v Praze a cestovat a 
pracovat v České republice. Češi 
jsou mi sympatičtí a rád vystupuji 
před českým publikem. Líbí se mi 
čeština, učím se česky. Pro tento 
rozhovor si ale se svými znalostmi 
češtiny ještě nevystačím. (smích)
 
Vím, že jste fanoušek české klasické 
hudby. Co Vás na ní nejvíce 
fascinuje?
Myslím si, že se člověk musí zajímat 
o tradiční kulturu prostředí, kde 
nově žije, obzvláště ve svém 
oboru. Takže jsem začal studovat, 
protože jsem cítil k této hudbě úctu. 
Později jsem si uvědomil, že jsem si 
ji zamiloval. Zatím jsem neslyšel tolik 
české klasické hudby naživo, kolik 
bych chtěl. Ale v Národním divadle 
jsem byl už mnohokrát, na Rusalce, 

Jakobínovi, Prodané nevěstě, atd. 
Minulý měsíc jsem slyšel v Rudolfi nu 
Janáčkovo Adagio v programu, 
kde zazněl také Benjamin Britten a 
Rachmaninov.
Obzvlášť  mám rád Dvořákovu 
Rusalku. Partituru jsem studoval 
docela podrobně, takže skladbu 
znám dobře. Je v ní mnoho krásných 
árií. Jedna věc, kterou mám rád 
na české klasické hudbě, je že i 
běžný Čech ji považuje za součást 
své tradice. I když zrovna klasickou 
hudbu nemá rád a i když nechodí 
na symfonické koncerty nebo 
opery. Češi si považují své kulturního 
dědictví.
 
Jste profesorem hudby. Jaký 
je hlavní rozdíl mezi českými a 
americkými studenty? 
To není jednoduchá otázka. Určitě 
není rozdíl v potenciálu, který můžou 
rozvíjet američtí a čeští studenti. Není 
také rozdíl v míře jejich vrozeného 
talentu… Zřetelně ale vidím rozdílné 
kulturní vlivy. Učím zde celou 
škálu různých typů studentů. Učím 
většinou neprofesionální studenty, 
někteří ale také vystupují.

A jaký je způsob výuky?
Naprosto odlišný. Co mohu říci 
jednoznačně o všech, které učím 
v Česku, že jejich zájem o výuku 
je velmi vysoký. Hudba má v jejich 
životě nezastupitelné místo. Zpívají 
dobře a chtějí zpívat ještě lépe. 
Kromě toho existuje mnoho rozdílů 
v typech studentů, kteří se hlásí 
na konzervatoř v České republice 
a USA. V České republice jsou 
studenti často vytipování v mladším 
věku a pak jdou na konzervatoř. 
Pak jsou velmi dobře připraveni 
na vysokoškolské studium v 
tomto oboru, mnohem lépe než 
Američané.  Další velkou odlišností 
je tradice hudebních škol po celé 
ČR, zatímco v USA jsou integrovány 

do běžných škol. Studenti začínají 
hrát na hudební nástroje a zpívat ve 
čtvrté třídě, se všeobecnou hudební 
výukou mohou začít už v první 
třídě. Možná byste čekali, že tento 
systém umožňuje „vyprodukovat“ 
mnohem více muzikantů, ale není 
tomu tak. V konečném důsledku 
počet hudebně aktivních studentů 
na školách v USA i zde se neliší. Jsem 
přesvědčený o tom, že v ČR se snáze 
dostanete ke kvalitním učitelům. 
Mnoho amerických studentů 
je na své nástroje vyučováno 
učiteli, kteří nemají specializace. 
Například studenta, který studuje 
trubku, vyučuje učitel, jehož 
nástroj je klarinet. Tímto způsobem 
nedosáhnete velké pokročilosti.
 
To zní docela překvapivě…
Dalším důležitým rozdílem je, že 
zde jsou hudební školy v celé zemi. 
V Americe je hudba částečně 
zahrnuta do běžného školního dne. 
Studenti se učí hrát na nástroje 
a zpívat od čtvrté třídy, ovšem 
všeobecné hudební kurzy pro 
všechny jsou k dispozici od první 
třídy. Tak by se dalo očekávat, 
že tento americký systém přinese 
mnohem více muzikantů. Ale tak 
tomu není. Obecně v Americe 
platí, pokud chcete hrát na nástroj 
dobře, musíte si za to více zaplatit a 
najít také dobrého učitele, většinou 
ještě mimo školu.  
Mí  studenti sborového zpěvu v 
Česku se učí všechno rychleji než 
jejich americké protějšky, a to 
především díky posluchačské tradici. 
Překvapivě předávání i swingového 
cítění nebo americké swingové 
hudby je jednodušší vyučovat 
Čechy než Američany. Mnoho 
Čechů si myslí, že Američané ví o 
jazzu mnoho a vynikají v něm. Tak to 
ale není. Jazz v Americe populární až 
tak není. A často komunitní jazzový 
sbor v Americe (podobný tomu, 



který řídím v Praze) má zpěváky, kteří 
tento styl nezvládají tak jako čeští 
zpěváci. Ti jsou sluchově zdatnější.

Vím, že spolupracujete s předními 
jazzmany v České republice. Se 
kterými konkrétně?
Když  jsem zde poprvé přijel, hrál 
jsem zejména se saxofonistou 
Rostislavem Frašem, pod názvem 
Skip Wilkins Quintet. V kapele hráli 
dva Češi (Rosťa na saxofon a Josef 
Fečo na kontrabas) a tři Američani, 
já, Neil Wetzel na altsaxofon a Gary 
Rissmiller na bicí. 
Aktuálně jsem měl příležitost hrát s 
respektovaným českým muzikantem 
Františkem Uhlířem. S Frantou jsme 
několikrát koncertovali v Praze, 
společně s bubeníkem Jaromírem 
Helešicem. Společně jsme hráli také 
v Německu. Myslím, že se zde budu 
často vracet, abychom společně 
vystupovali v různých koutech 
Evropy.
 
Chystáte nějaké  společné CD?
Právě  jsem natočil nové CD s různými 

českými muzikanty. Jádro kvartetu 
tvoří Libor Šmoldas na kytaru, Tomáš 
Bartoň na basu a Tomáš Hobzek na 
bicí. Jako hosty jsem pozval Rosťu 
Fraše a Marušku Puttnerovou. Pro 
toto CD jsem složil 11 nových skladeb. 
Většina z nich má český název, ale 
název alba bude pravděpodobně 
anglický – „Czech dreams“  - České 
sny. Předpokládám, že CD vyjde 
příští rok. V dubnu vystoupím také 
několikrát na brněnském jazzovém 
festivalu. 
 
V Židlochovicích vystoupíte s českou 
zpěvačkou Marií Puttnerovou (ex 
Skřivánek, ex Pasqil a Cymbelín). 
Jak jste se potkali?
Marušku jsem potkal ve Frýdlantu, 
když jsem zde byl poprvé na 
jazzovém workshopu. Ve svém sboru 
jsem hned rozpoznal její talent a cit 
pro zpěv. Během let jsme se stali 
blízkými přáteli. Povzbuzoval jsem ji, 
aby zpívala stále více, a proto jsem 
ji také pozval na své připravované 
album. Napsal jsem pro ni přímo 
dvě skladby. Jsem nadšený, že s ní 

vystoupím v Židlochovicích.
 
Vaše vystoupení  v Židlochovicích 
bude spojeno s degustací vín 
předních moravských vinařů. Máte 
rád moravské víno? 
Rodina zpěvačky Marušky 
Puttnerové pěstuje víno, i když 
ne pro komerční účely. Miluju 
jejich Frankovku. Byl  jsem na  
ochutnávkách vína  i  jinde,  
například v Kyjově. Mám rád 
zejména moravskou Frankovku. 
Vlastně mám rád to, jak se tu na 
Moravě žije. Trávím zde spoustu 
času, a myslím, že v nějaké malé 
moravské vísce bych klidně dokázal 
žít. Je to dobrý způsob života, ale 
Prahu mám také samozřejmě velmi 
rád, i když život tam je úplně o 
něčem jiném. Bude mi ctí ochutnat 
některá vína zde v Židlochovicích 
– ale před koncertem to nebudu 
moc přehánět!!! (smích)

Rozhovor vedl a z angličtiny přeložil 
Mgr. Tomáš Šenkyřík 

místostarosta

Dne 18. února proběhla v hostinci Milton (areál letního kina) výstava s degustací 
a bodováním meruňkovice. Bylo vystavováno celkem 20 vzorků od místních i 
přespolních pěstitelů. 

Bodování se zúčastnilo 14 degustátorů, kteří hodnotili tyto kriteria. Čistotu 
vzhledu, vůni, chuť, jemnost v závěru a perzistenci (stálost v chuti). Jednotlivé 
vzorky mohli dosáhnout až 25 bodů. Bodování bylo anonymní a všichni se shodli 
v závěru na tom, že až na nějakou výjimku byly všechny vystavované vzorky 
vysoké kvality. O tom svědčí i konečné výsledky kde jsou znát celkem malé 
bodové rozdíly.  Celá akce se nesla v přátelském duchu a všichni zúčastnění 
by spokojeni s celkovým průběhem.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem vystavovatelům a popřát jim mnoho 
dalších úspěchů v pěstitelství a následném zpracování plodin.

Zdeněk Schaffer, organizátor akce

Výstava meruňkovice s ochutnáváním

umístění jméno (obec) rok bodů
1. Pazderský Jindřich (Ivaň) 2011 199
2. Pacas František (Židlochovice) 2009 198
3. Schaffer Zdeněk (Židlochovice) 2009 197
4. Pazderský Václav (Ivaň) 2011 196
5. Doležal František (Židlochovice) 2011 195
6. Funk Jiří (Brno) 2008 189
7. Blažek Petr (Křepice) 2011 188
8. Schaffer Zdeněk (Židlochovice) 2011 182
9. Kalužík Petr (Židlochovice) 2011 176
10. Funk Jiří (Brno) 2011 174
11. Furch Milan 2011 172
12. Kratochvíl Josef (Židlochovice) 2011 171
13. - 14. Pacas František (Židlochovice) 2011 169
13. - 14. Bártl Vladislav (Židlochovice) 2008 169
15. Wendsche Petr (Židlochovice) 2011 168
16. - 20. Lacko Stanislav (Židlochovice) 2011
16. - 20. Wolfschutc Vladimír (Židlochovice) 2011
16. - 20. Dratva Jaromír (Židlochovice) 2011
16. - 20. Bártl Vladislav (Židlochovice) 2011
16. - 20. Vrba Pavel (Židlochovice) 2011

Barillon se žení
Předposlední  březnový týden 
uvedl Divadelní ochotnický soubor 
při sokolu Židlochovice nově 
nastudovanou komedii Pan Barillon 
se žení. 

Děj je zasazen do Francie na 
přelomu 19. a 20. století.  Pan Barillon 
je mladý muž zamilován do slečny 
Virginie, která ovšem jeho lásku 
neopětuje.  Přesto si vynutí sňatek, 
který jej při bláznivém obřadu a 
chybě matrikářky vyšle do manželství 
s Fredegundou, matkou Virginie, 
která je již provdána za nezvěstného 
manžela. Tato zápletka dává 
možnost rozehrát skvělou komedii, 
plnou situačního i konverzačního 
humoru. Báječné obsazení a 
jednotlivé herecké výkony přispěly 
ke skvělé atmosféře na jevišti i v 
hledišti. Diváci, jichž se celkem sešlo 
nad 250, ocenili především výkon 
souboru jako celku, který hru pod 
režijním vedením Ing. Lubomíra 
Spáčila připravoval necelé čtyři 
měsíce.

Rád bych touto cestou poděkoval 
všem, kteří se na přípravě a realizaci 
představení  podíleli, přestože nebyli 
vidět přímo na jevišti. Jde o malíře 
Jana Vedru a Ladislava Růžičku, 
zvukaře Jaroslav Horáčka a sponzory 
Ing. Petra Chocholáče a Eduarda 
Poláka ml.

Martin Janíček



Městská knihovna Židlochovice - nové knihy 
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Milostné romány
NEEDHAM – Ztracená nevěsta, Krásná 
rebelka, BENEDICT – Pirát a kráska

Romány pro ženy
LARK – Volání ptáka kivi, COLLINS 
– Bohyně pomsty, CABOT – Jak začíná 
láska

Romány českých autorů
FORMÁNEK – Umřel jsem v sobotu, 
Mluviti pravdu

Romány světových autorů
FRANK – Deník Anne Frankové, ÉNARD 
– Vyprávěj jim o bitvách, králích a 
slonech, WROBLEWSKI – Příběh Edgara 
Sawtella,

Historické romány
WEIR – Zajatá královna, DOWNER 
– Kurtizána a samuraj, JAMES – 
Tajné deníky Charlotty Brontëové, 
BŘEZINOVÁ – Růže pro císařovu 
milenku

Detektivní romány a thrillery
FOSSUM – Indická nevěsta, CARTER 
– Dvojitý kříž, SANSOM – Rozpuštění, 
ARNALDUR INDRIDASON – Smrtící 
intriky, BRODRICK – Jeremiášův pláč, 
MCNAB – Soumrak, MCBAIN – Velký 
šéf, MCCLURE – Úskok, VIKTOR ARNAR 
INGÓLFSSON – Před úsvitem, PARRISH 
– Neklidný hrob, GIMÉNEZ BARTLETT – 
Nebezpečné rituály, Poslové temnot, 
BRACK – Loď mrtvých z Altony, FISCHER 
- … a zbav nás ode všeho zlého, 
GARDINER – Mys Jericho, THEORIN – 
Mlhy Ölandu, GABALDON – Lord John a 
důvěrná záležitost, MAWER – Jidášovo 
evangelium, JAMES – Povolání pro 
ženu nevhodné, JANSA – Záskok za 
pánaboha, PROŠKOVÁ – Jahody ze 
šlehačkou, JIROUNEK – Agent 009 ve 
službách slečny Koulové, GRANGER 
– Dotek smrtelnosti, PRESTON – Kód 
smrti, SÝKORA – Případ pro exorcistu

Dobrodružné romány
EGELAND – Luciferovo evangelium,

Fantasy a sci-fi  romány
GAIMAN – Velká kniha příběhů, 

Dobrodružné a humorné příběhy
PEIRCE – Velkej frajer Nate je prostě  
třída, Velkej frajer Nate znovu v 
akci, ZUSAK – Posel, ARNOLD – 
Výbušné nebezpečné experimenty, 
KLABOUCHOVÁ – Upíří kronika, 
SCHUBERT – Záhadný faul, KESSEL 
– Boj o hlavní roli, HAWKING – Jirkův 
vesmírný lov pokladů, BREZINA 
– Klub čarodějek. Kouzla začínají!, 
Klub čarodějek. Trable s koštětem, 
FISCHEROVÁ-HUNOLDOVÁ – Spiknutí 
za miliony dolarů, OBRIST – Zatraceně, 
klasofon je pryč!, BELITZ – Špionka 
Fiona. Jen počkej, zloději!

Fantasy příběhy
KATE – Vytržení, ZINK – Strážkyně brány, 
SMITH – Upíří deníky 7.,8. a 9. díl

Dívčí romány
ZEMANOVÁ – Když vločky pláčou, 
LAŽANSKÁ – Mé sny voní stády koní, 
LONGINOVÁ – Možná jsem víla…, 
ŘEHÁČKOVÁ  – Jana a Dana, aneb, 
Rozumbrady k popukání, LÁZNIČKOVÁ 
– Láska se ukrást nedá, JÍNOVÁ – 
Princové se nežení s Popelkami…, Za 
tvou lásku díky!, DĚDKOVÁ – Kukačka 
aneb já vím své,

Komiksy
BAUM – Čaroděj ze země Oz, 
SAUNDERS – Gladiátoři a Koloseum, 
STEVENSON – Ostrov pokladů, DEFOE 
– Robinson Crusoe, DELAF – Pupíky. 
Ďábelský pár

Naučná literatura
MURPHY – Vynálezy, DIXON –  Rytíři a 
hrady, DICKINS – Učebnice jezdectví, 
ČERNÍK  – Slovo slovíčko, otevři se 
maličko, EVDOKIMOFF –  Lední 
hokej, LUKÁČOVÁ – Mámo, táto, 
tvořte se mnou!, SALES – Kouzelnická 
škola, BUŘIČOVÁ – Rébusy pro rozvoj 
myšlení, JIROUŠKOVÁ – Etno korálky, 
DROZDKOVÁ – Skládané čajových 
sáčků, ŠILAROVÁ – Skládané hvězdy 
na okna, VONDRUŠKOVÁ – Rodinné 
svátky a oslavy

Eva Procházková, knihovnice

SCARROW – Jezdci časem 1. a 2. díl

Literatura faktu
VODIČKA – Den, kdy došly prachy,

Životopisy
KIRCHNER – Vladimír Růžička

Divadelní hry
HAVEL – Hry 3

Naučná literatura
15 minut cvičení pro celé tělo, 15 
minut jógy denně,Ryby a plody 
moře, NÁPLAVA – Albánie, SOUKUP 
– Maturitní otázky – Fyzika, Maturitní 
otázky – Angličtina, HAMPLOVÁ – 
Mluvnice italštiny, HALL – Rozlučte se 
s bulimií, PRŮCHOVÁ – Slušný rozvod, 
CÍLKOVÁ – Hrajeme pohádky z celého 
světa, HRUBÍNOVÁ – Co mi povíš, 
Matěji?, GRIMMICHOVÁ – Kouzlení s 
hedvábím,CORSI – Automasáže, RILL 
– Orchideje, PETERS -Time to talk 2., 
DUSILOVÁ - Sprechen Sie Deutsch?, 
MĚŠŤAN - Německý obchodní dopis 
se vzorovými dopisy, ÜHLINGER – Když 
někdo blízký pije, KHIDAYER – Arabský 
svět – jiná planeta?, SMRČKOVÁ 
– Dech života, SAMWALD – Sušíme 
ovoce, zeleninu, bylinky a houby, 
FONTANA – Meditace, IDZIKOWSKI 
– Zdravý spánek, MARTIŠKO – 
Významné stromy Jihomoravského 
kraje, Přírodní parky Jihomoravského 
kraje, Pestrý svět teplomilných trávníků 
Jihomoravského kraje

KNIHY PRO DĚTI
Říkadla
Říkání pro radost, HRUBÍN – Od jara do 
jara

Pohádky
ČTVRTEK – Pohádka o myslivci a víle

Pohádkové příběhy
Pokladnice nevšedních dnů, ALLCROFT 
–  Tomáš a jeho přátelé, James, 
Edward, Henry, Gordon, POSPÍŠILOVÁ 
– Proč už kocour nemlsá, Letadélko 
Jurášek, VÍTOVÁ – O Květušce a 
tesaříkovi, BLESIUS – Veselé příhody 
malého tygříka, FÄRBER – Příběhy 
malého indiána

Prevence kriminality
 
Policie ČR, Obvodní oddělení Židlochovice ve spolupráci s Preventivně–informační skupinou 
Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje v Brně, Městskou policií Židlochovice a 
Městem Židlochovice zve občany Židlochovic na přednášku na téma Prevence kriminality,

která se uskuteční  dne 3. dubna 2012 v 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Židlochovice, 
ul. Nádražní.

npor. Bc. Libor Dofek, vedoucí OOP Židlochovice
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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. Uzávěrka vždy každého 20. v měsíci.  Kopíruje Městský úřad Židlochovice. Grafi cká 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. Ofi ciální internetové stránky www.zidlochovice.cz.

VÝSTAVY
31. 3. – 30. 4. | LUBA MRKVICA
Výstava fotografi í.
Vernisáž 31. března 2012 v 17:00 hodin.
místo: Malá galerie RTIC 

1. 4. - 30. 4. | TATO PLANETA 2011
Občanské sdružení sv. Alžběta Uherská pořádá třetí ročník 
fotografi cké soutěže a výstavy „Tato planeta 11“. 
místo: vestibul městské knihovny 
pořádá: město Židlochovice

12. 4., 18:00 | Z HISTORIE CUKROVARU V ŽIDLOCHOVICÍCH
Součástí vernisáže bude komentovaná prohlídka. Výstavou 
provede PhDr. Stanislav Rubáš.
místo:  Restaurace Za Komínem

3. 4., 17:00 | PREVENCE KRIMINALITY
Policie ČR, Obvodní oddělení Židlochovice ve spolupráci 
s Preventivně–informační skupinou Krajského ředitelství 
Policie Jihomoravského kraje v Brně, Městskou policií 
Židlochovice a Městem Židlochovice zve občany 
Židlochovic na přednášku na téma Prevence kriminality.
místo: zasedací místnost MěÚ Židlochovice

14. 4., 7:00 | ŽELEZNÁ SOBOTA
Vybírat budeme železný šrot a autobaterie. Nebereme 
staré chladničky a mrazáky. Nepleťte si železný šrot s 
domovním odpadem. Šrot nechte před svým domem na 
viditelném místě. Nemůžete-li vlastními silami šrot vynést na 
ulici, kontaktujte nás na tel.: 604 290 410.
pořádá: SDH Židlochovice, www.fajci.cz

14. 4., 9:00 | UKLIĎME SVĚT
Mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny 
dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, 
břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých 
skládek. Smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět 
lidi k zájmu o stav životního prostředí, ve společné věci 
zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, fi rmy, státní 
správu i jednotlivce a přimět je k aktivnímu postoji.
místo: sraz na parkovišti u budovy MěÚ
pořádá: Orel jednota Židlochovice, Kynologický klub, 

ČSOP, www.orelzidlochovice.cz

14. 4., 10:00 | JARNÍ BRIGÁDA A TÁBORÁK
V rámci projektu přírodní zahrady. Nainstalujeme ptačí 
budky, založíme bylinkové záhony a stavbu z vrbových 
prutů, zbudujeme kompost, ořežeme větve... přijďte strávit 
příjemný den v přírodě a zároveň udělat něco pro sebe, 
svoje děti a místo, kde žijete!  S sebou si prosím vezměte: 
zahradnické nůžky, pilku na roští, konev, roxorovou nebo 
jinou kovovou tyč na díry do země, špekáčky.
místo: zahrada u Robertovy vily
pořádá: MC Robátko, www.mcrobatko.cz

20. 4., 20:00 | JAZZOVÝ VEČER S VÍNEM ZA KOMÍNEM
Skip Wilkins, piano USA; Marie Puttnerová, zpěv CZ.
Skip Wilkins je významný americký jazzman. V České 
republice spolupracuje s předními jazzmany, E. Vyklickým, 
R. Frašem atd. Natočil devět alb u významných amerických 
jazzových společností.
Během večera budou degustována vína vinařství Lahofer 

za účasti sommeliéra Jaroslava Chaloupeckého.
vstupné: 180 Kč
předprodej: Informační centrum Židlochovice
místo: Restaurace Za Komínem

21. 4., 15:00 | SLAVNOSTNÍ VYSAZENÍ LÍPY VÁCLAVA 
HAVLA
Průvodní slovo Karel Vavřík. Hudební doprovod Tomáš 
Šenkyřík (kytara), Marie Puttnerová (zpěv).
místo: u mostu, ul. Brněnská

22. 4., 9:30 | XIII. ročník BĚHU ZDRAVÍ
Dorostenci, ženy, muži - startovné 40 Kč (bude věnováno 
Nadačnímu fondu Emil). Během celé akce bude probíhat 
doprovodný program v přilehlém parčíku.
program:
09:30 - prezence
10:00 - zahájení
10:15 - čestné kolo
10:30 - běhy dle kategorií
místo: u staré radnice na nám. Míru
pořádá: Sdružení Židlochovice, město Židlochovice,

ŠAK Židlochovice

22. 4., 15:00 | JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
Divadlo pro děti do 7 let.
vstupné: 40 Kč/dítě od 1 roku
pořádá: MC Robátko, ww.mcrobatko.cz

22. 4., 18:00 | NORSKO, ŠVÉDSKO - zimní putování 
za polárním kruhem
Cestopisné povídání s čajovnou. Čajovna začíná již v 17:00 
hodin. Kapacita omezena.
vstupné: dobrovolné
místo: Židlochovice - sklepení pod radnicí
pořádá: INSPIRO

27. 4., 19:00 | INSPIRO KINO
Promítání festivalových fi lmů JEDEN SVĚT.
vstupné: dobrovolné
místo: Židlochovice - sklepení pod radnicí
pořádá: INSPIRO

29. 4., 10.30 | MŠE ZA MĚSTO ŽIDLOCHOVICE
místo: Kostel Povýšení svatého Kříže
informace: Mgr. Tomáš Šenkyřík, tel.: 734 352 330

30. 4. | ČARODĚJNICKÉ VÍTÁNÍ JARA
Putování k rozhledně s táborákem.
Podrobnosti na plakátech.
pořádá: Komise kultury Židlochovice

www.zidlochovice.cz

PŘIPRAVUJEME
25. 5., 18:00 | Vinařství očima Židlochovicka a Dolního 
Rakouska II
Konference na téma „Jedna rodina – rozlišné povahy - 
Frankovka & Svatovavřinecké“. Součástí akce je degustace 
vybraných odrůd.
místo: Masarykův kulturní dům, Židlochovice
pořádá: Infocentrum a město Židlochovice

www.zidlochovice.cz


