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Nízkoprahové centrum pro děti a mládež  Vata je 
sociální služba poskytovaná Oblastní charitou Rajhrad 
pro neorganizované děti a mládež ve věku 11 – 26 
let. Nízkoprahovost znamená maximální přístupnost 
cílové skupině. Zjednodušeně jde o klub, kde mohou 
uživatelé služby trávit svůj volný čas, ale zároveň je jim 
k dispozici poradenství a sociální práce. Zařízení se 
sídlem na ulici Komenského 38 v Židlochovicích bylo 
slavnostně otevřeno 1. března 2011. Rok se s rokem 
sešel a nastává první bilancování.

Za rok Vata přilákala více než 126 dětí a mladých, 
kteří se stali uživateli služby. Služba je poskytována 
anonymně, proto nelze říct kolik uživatelů je z které 
obce. Více než jedna třetina uživatelů je z obcí v 
okolí Židlochovic. Kromě běžného programu klubu 
nabídla Vata svým uživatelů přes 30 filmových projekcí 
nazývaných Biovata, turnaj ve stolním fotbale a ping-
pongu, výstavu fotografií dobrovolníků ze zahraničních 
humanitárních misí Tato planeta, několik větších 
výtvarných aktivit, při kterých uživatelé zvelebovali 
prostory klubu a vánoční besídku, při které jsme si 
nadělili také dárky, např. nové stolní hry, výtvarné 
potřeby a vlastnoručně vyrobené cukroví.

Veřejnost si mohla Vaty prohlédnout při dni otevřených 
dveří 23. září 2011. Ten byl zakončen přednáškou Mgr. 
Jitky Dresslerové Humanitární mise na vlastní oči a 
posluchače občerstvilo Inspiro svou čajovnou.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří Vatu jakýmkoliv 
způsobem podpořili. Služba je pro uživatele zdarma, 
proto jsou pro její poskytování finanční příspěvky 
naprosto nezbytné. Za minulý rok Vatu touto cestou 
podpořilo MPSV ČR, Nadace České spořitelny, město 
Židlochovice, svazek obcí Židlochovicko a též dárci, 
například také ti, kteří přispěli do charitní Tříkrálové 
sbírky nebo Postní almužny. Děkujeme! Od letošního 
roku se podařilo Vatu zapojit do Individuálního projektu 
Jihomoravského kraje.

Informace o Vatě najdete i na našich webových 
stránkách:
http://rajhrad.charita.cz/vata-nizkoprahove-zarizeni-
pro-deti-a-mladez/ nebo je můžete získat na telefonu 
734 435 138 či na mailu vata.zidlochovice@charita.
cz.

Za celý tým klubu Vata sepsal
Mgr. Lukáš Gryc, vedoucí zařízení.

Nízkopráh Vata slaví první narozeniny

Tento projekt je financovan z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

EXPEDIČNÍ KAMERA 2012
Inspiro o.s. spolupořádalo festival Expediční kamera 2012 a tím zařadilo 
město Židlochovice mezi více jak 100 pořadatelských měst v ČR. Návštěvníci 
letošního ročníku měli možnost shlédnout sedm filmů s různorodou 
tématikou. Do sklepení pod Radnicí zavítalo na tuto akci na 40 lidí ze 
Židlochovic a okolí. Dokonce k nám přijeli i nadšenci z Brna, Rebešovic a 
jedna kuriozní návštěva ze Žďáru nad Sázavou. Akce se setkala s kladným 
ohlasem. Největší uznání si u diváků vysloužily filmy: Ve vlčí kůži po stopách 
Džingischána, Velký Benátčan a Co se stalo na ostrově Pam.

Velmi nás těší, že Inspiro akce navštěvují lidé všech věkových skupin a jsme 
rádi, že můžeme nabídnout vždy něco zajímavého lidem, kteří mají zájem 
o poznání.

Za Inspiro o.s.
Mgr. David Kopeček

Přednáška o biologické ochraně 
ovocných dřevin a vinné révy

V pátek 17. února uspořádala ZO 
ČZS velmi zajímavou přednášku 
o ekologické ochraně ovocných 
dřevin a vinné révy. Přednášku měl 
Ing. Václav Psota z institutu Biocont 
Laboratory.

Škoda, že v dnešním pře-
chemizovaném pěstitelství si přišlo 
poslechnout tuto přednášku pouze 
16 občanů.

ZO ČZS Židlochovice
Jan Šotnar



MĚSTSKÁ KNIHOVNA - NOVINKY
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Milostné romány
MACKENZIE – Nahý vikomt, LAURENS 
– Muž ve stínu
 
Romány pro ženy
SPARKS – Talisman, BROWN – Tichý 
muž, DONNELLY – Dopisy Malých žen
 
Romány českých autorů
DOUSKOVÁ – Darda, PAWLOWSKÁ 
– Velká žena z východu, TOULOVÁ 
– Sedmero vran, BRYCZ – Tátologie, 
aneb, rady pro začínající tatínky, kteří 
nechtějí brzy skončit
 
Romány světových autorů
LOY – Moji židovští sousedé, KAVENNA 
– Ostuda ostudná, KAFKA – Proces, 
ECO – Pražský hřbitov, JENOFF – 
Velitelovo děvče, SCHMITT – Oskar a 
růžová paní, CHRISTIE – Pověz mi, jak 
žijete
 
Divadelní hry
MILLER – Smrt obchodního cestujícího, 
VRCHLICKÝ –  Noc na Karlštejně, WILDE 
– Jak je důležité míti Filipa
 
Historické romány
SUTCLIFF – Světlonoši
 
Detektivní romány a thrillery
KALLENTOFT – Zimní oběť, Letní smrt, 
SILVA – Rembrandtovo dědictví, 

– Velkolepý plán, HODGKINSON – Líný 
rodič
 
KNIHY PRO DĚTI
Příběhy
KINNEY – Deník malého poseroutky 
5.díl, PICHON – Úžasný deník – Tom 
Gates, KRATOCHVÍL - Klofáci
 
Dobrodružné příběhy
HAWKING – Jirkův tajný klíč, Jirka a 
velký třesk
 
Komiksy
Indiana Jones Omnibus
 
Fantasy romány
SMITH – Tajný kruh 3.díl, KATE – Pád, 
Muka, CREMER – Vzpoura, CAST – 
Škola noci 1.-5.díl
 
Horory
POZNANSKI - Erebos
 
Dívčí romány
WILSON – Sama doma, MYRACLE - 
Čtrnáct
 
Naučná literatura
WINSTON – Co a jak se ti honí  hlavou?, 
KROLUPPEROVÁ – Proč mluvíme 
česky

Eva Procházková, knihovnice

CHMELANOVÁ – Potíže v ráji, MEYER 
– Hostitel, HAMMER – Bestie uvnitř
 
Dobrodružné romány
MENNEN – Volání Kalahari, ADAMS – 
Achnatonův poklad, YOUNG – Zajatci 
bouře, KAMEN - Kinžál
 
Válečné romány
LUCKS – Byl jsem Hitlerův poslední 
rekrut
 
Fantasy romány
SAPKOWSKI – Zaklínač VI., LLOYD – Pán 
bouří
 
Literatura faktu
TUREČEK – Nesvatá válka o svatou 
zemi, KROUPA – Zločin jako profese
 
Životopisy
GABRIELSSON – Milénium, Stieg 
a já, USTARIZ – Che Guevara, 
FORMÁČKOVÁ – Václav Havel, HELLER 
– Dlouhá cesta domů, DOGAR – Láska 
Anny Frankové
 
Cestopisy
PEKÁRKOVÁ – Džungle, tygři a 
jinovatka, MUDROVÁ – Tajnosti skotské 
metropole
 
Naučná literatura
Suši,15 minut cvičení pro zdravá záda, 
15 minut pilatek denně, HAWKING 

Noc s Andersenem je jednou z akcí, 
kterou české  knihovny svádí v konku-
renci populárnějších médií boj o zájem 
dětí a dětské čtenářství. Všichni víme, 
že dnešní způsob života dětské četbě 
příliš  nepřeje - knihy soupeří s mnoha 
akčními lákadly od bezduchého vyse-
dání před televizní obrazovkou k počí-
tačový hrám. Tento stav kritizuje široká 
veřejnost, nám všem se zdá, že dnešní 
děti nečtou. Bylo provedeno mnoho 
výzkumů dětského čtenářství s alarmu-
jícími výsledky, ale jen málokterý z nich 
radí, jak ze začarovaného kruhu ven. 
Mnozí odborníci lámou hůl nad rozvo-
jem čtenářských návyků.
A přitom existuje docela jednoduchá 
cesta - dát dětem osobní příklad a uká-
zat jim, že číst je veliké dobrodružství. V 
rodině, kde čtou rodiče, nemají děti 
závažné problémy se čtením. Metoda 
osobního vzoru v předčítání nás vedla 
k první noci v knihovně v roce 2000, kdy 
jsme chtěli zároveň oslavit Mezinárodní 
den dětské knihy, který se připomíná 
každoročně 2.dubna na celém světě 
v den narození známého dánského 
pohádkáře.
První Noc s Andersenem proběhla v 
roce 2000 v uherskohradišťské knihov-

ně a na dvacet malých čtenářů čeka-
lo noční dobrodružství v podobě čtení 
pohádek, soutěží, her a překvapení.
V průběhu kouzelné pohádkové noci 
odešly díky internetovému spoje-
ní pozdravné zdravice samotnému 
Andersenovi i všem příznivcům dobré 
dětské  četby. Věhlas o prožité noci se 
šířil po vlastech českých i moravských 
díky Klubu dětských knihoven SKIP. A 
právě jeho zásluhou se myšlenka hlasi-
tého nočního předčítání lavinovitě roz-
vinula do mnoha knihoven, které v roce 
2001 první společnou Nocí s Anderse-
nem oslavily svátek dětské knihy. Díky 
internetu jednotlivé „spící“ knihovny 
věděly, co se kde dělo, četlo i jedlo. 
V roce 2001 se spalo v 40 knihovnách 
– nápad se líbil a šířil dál.
A v roce 2002 se nocovalo už v 72 mís-
tech naší vlasti a na Slovensku v Krajské 
knižnici v Trnavě, spalo se už i ve ško-
lách, domech dětí. Přes 1500 dětí i na 
300 dospělých prožilo kouzelnou noc 
plnou pohádek pořádanou k svátku 
dětské knihy, podpoře dětského čte-
nářství a poprvé na ukončení propa-
gační kampaně Březen-měsíc interne-
tu.
Velká již opravdu mezinárodní  Noc 
s Andersenem proběhla v roce 2003 
ve 153 knihovnách, školách, ústavech 

sociální péče i domech dětí. Kouzlo 
společného nocování prožily na Slo-
vensku děti v šesti knihovnách a čty-
řech polských bibliotékách. Informa-
ce o noci šly i díky SKIPu elektronickou 
poštou do USA, na Aljašku, do Švédska 
i Švýcarska, zprávičku dostali v Maďar-
sku i na dalekém ostrově Trinidad.  
 
A co je nejdůležitější - nikde nezapo-
mněli na pohádky. A to je moc dobře, 
řečeno slovy Zdeňka Svěráka: „Všech-
ny děti potřebují pohádky. Pohádky 
jsou vláhou pro dětskou duši.“

převzato  z www.nocsandersenem.cz

Noc s Andersenem
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březen | OCHRANA ROSTLIN A VINNÉ RÉVY
místo: spolková budova ČZS, Palackého 240
pořádá: Český zahrádkářský svaz Židlochovice

VÝSTAVY:
15. 3. - 31. 3. | TATO PLANETA 2011
místo: vestibul městské knihovny 
pořádá: Město Židlochovice

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

3. 3., 13:00 | VI. TURNAJ V MARIÁŠI (ve 3)
Srdečně zveme všechny vyznavače této hry.
program:
13.00 hodin - prezentace
13.30 hodin - upřesnění pravidel a zahájení her. 
Hrají se čtyři kola po 45 minutách s výměnou 
protihráčů
18.00 – 18.30 hodin - vyhlášení výsledků a ocenění 
vítězů
startovné: 100 Kč (zahrnuje klobás a pivko)
přihlášky: do 2. 3. 2012
místo: Pohostinství Milton

10. 3., 9:00 | FLORBAL PRO DĚTI
místo: sokolovna
pořádá: Komise sportu Židlochovice

10. 3., 9:00 | JARNÍ AKTIVNÍ DOPOLEDNE S 
JITKOU POKORNOU
Tříhodinovka cvičení.
Cena celého bloku 250,-/1 osoba, jednotlivé lekce 
100,-/1 osoba. Přihláška je závazná po zaplacení 
zálohy 100 Kč. Přihlášky se lze na tel.: 775 372 203, 
e-mailu pokorna.jitka@seznam.cz nebo osobně 
před danými lekcemi v orlovně.
program:
09:00 - 09:30 - prezentace
09:30 - 10:25 - RANNÍ DANCE AEROBIC
10:30 - 11:25 - POWERJOGA
11:30 - 12:30 - PILATES
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice

www.orelzidlochovice.cz

10. 3., 9:00 | HODNOCENÍ VÍN PRO VÝSTAVU
místo: školní jídelna, Tyršova 611
pořádá: Český zahrádkářský svaz Židlochovice

16. 3., 18:00 | POVÍDÁNÍ O VÍNĚ - vybrané 
odrůdy rakouských a moravských vín
V rámci projektu Setkávání v duchu vinařských 
tradic Židlochovice - Grosskrut.
vstupné: 50 Kč
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: město Židlochovice

www.zidlochovice.cz

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

18. 3., 15:00 | VÝTVARNÁ DÍLNA – PET ART
Výroba ozdob z plastů. Nutná rezervace skrze 
mail: in.spiro@email.cz, tel: 775 05 22 77.
vstupné: dobrovolné
místo: klepení pod radnicí
pořádá: INSPIRO

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

25. 3., 11:30 | SMRTNÁ NEDĚLE
Vynášení Morany od kostela k lávce v 
Židlochovicích.
pořádá: MC Robátko

www.mcrobatko.cz

25. 3., 18:00 | 10. JARNÍ PROBOUZENÍ 
BROUČKŮ
Lampionový průvod spojený s úkoly pro nejmenší 
děti.
místo: sraz před dřevěnou brankou do 

zámeckého parku (u pomníku TGM)
pořádá: Skauti Židlochovice

kontakt: EliskaKleinova@email.cz

25. 3., 17:00 | ISLE OF MAN - zelený ostrov v 
Irském moři
Cestopisné povídání s čajovnou. Povídá pan 
František Zoubek. Čajovna začíná již v 16:00 
hodin.
vstupné: dobrovolné
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: INSPIRO



KULTURA V ŽIDLOCHOVICÍCH - BŘEZEN 2012

KULTURNÍ PŘÍLOHA ŽIDLOCHOVICKÉHO ZPRAVODAJE – součást měsíčníku MěÚ v Židlochovicích. Tisk povolen Minister-
stvem kultury ČR ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Odpovědný redaktor Mgr. Martina Bartá-
ková. Příspěvky přijímá Martina Křížová, martina.krizova@zidlochovice.cz. Uzávěrka vždy každého 20. v měsíci.  Kopíruje 
Městský úřad Židlochovice. Grafická úprava Martina Křížová. Náklad 1600 ks. Výtisk je neprodejný a je bezplatně doru-
čován 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.

30. 3., 19.00 | NOC S ANDERSENEM
Četba vybrané knihy s kvizem, výroba šperků z 
čínských uzlů, luštění čínského písma, šátkování, 
tajemná noční hra, nocleh v knihovně. Přihlášky v 
městské knihovně
pořádá: Městská knihovna Židlochovice
místo: knihovna

ZVEME VÁS DO MĚSTSKÉHO DIVADLA V BRNĚ:
6. 4., 19:30 | CID
Tragikomedie o konfliktu lásky a cti. Láska Jimény 
a dona Rodriga spěje ke šťastnému završení ve 
sňatku, ale situace se nečekaně zkomplikuje. 
Jiménin otec totiž urazí otce Rodrigova a Rodrigo 
mstí otcovu pohaněnou čest: v souboji hraběte 
zabije. Jiména žádá Rodrigovu hlavu, podřizujíc 
lásku vůli a požadavku rodové cti. Rodrigo však 
vybojuje Španělsku důležité vítězství nad Maury 
a získává čestný přídomek Cid (pán), jakož i 
panovníkovu přízeň za své zásluhy o stát. Jiména 
nicméně trvá na potrestání muže, který zabil 
jejího otce, přestože jej miluje... Pod kůži se vtírající 
dramatický účinek scén, oplývajících velkolepým 
a přitom zcela logickým patosem, roste z mistrovské 
výstavby děje, který se točí kolem konfliktu lásky a 
cti, vášně a vůle a nutí jak Rodriga, tak Jiménu volit 
mezi vzájemnou láskou a povinností vůči rodině a 
státu.
autor: Pierre Corneille
režie: Roman Polák
obsazení: Viktor Skála, Pavla Vitázková, Zdeněk 

Junák, Petr Štěpán a další
délka: 2 hodiny 45 minut
vstupné: dospělí – 320 Kč

děti/důchodci/student – 215 Kč
rezervace: na informačním centru Židlochovice 

do 15. 3. 2012
doprava: bez dopravy

22. 4., 18:00 | Muzikál CHICAGO
Krimi muzikál podle hry Chicago od Maurine 
Dallas Watkins. Muzikál Chicago má všechno, 
co činí broadwayské produkce výjimečnými – až 
pohádkový příběh o slávě, štěstí, kráse, bohatství 
a láskách, to vše propojeno nesmrtelnými hity 
doprovázenými dech beroucími tanečními čísly. 
Bylo jen otázkou času, kdy se toto fenomenální dílo 
vrátí na naše jeviště. Jeho česká premiéra se totiž 
konala právě v Divadle bratří Mrštíků v roce 1978, 
tedy tři roky po své americké premiéře. Satirický 
muzikál, kritizující zkorumpovanou a zločinem a 
jazzem prodchnutou společnost dvacátých let 
v Chicagu podle hry Maurine Dallas Watkinové 
napsali Bob Fosse a Fred Ebb s hudbou Johna 
Kandera. Hlavní postavy, vražedkyně a po slávě 
toužící krásky Velma Kellyová a Roxie Hartová se 
setkávají v ženské věznice a s pomocí proslulého 
advokáta Billyho Flynna všemi (především 
ženskými) zbraněmi zde bojují o přední stránky 
novin a titul „vražedkyně týdne“. Jiskřivý humor, 
humorná nadsázka i mrazivá atmosféra v muzikálu 
plném jazzu!
autor: Fred Ebb & Bob Fosse, John Kander
režie: Stanislav Moša
obsazení: Ivana Vaňková, Radka Coufalová,Petr 

Gazdík, Alena Antalová,  Hana 
Holišová, Markéta Sedláčková a další

délka: 3 hodiny
vstupné: dospělí - 580 Kč

student/důchodce/dítě - 390 Kč
rezervace: na informačním centru Židlochovice 

do 15. 3. 2012
doprava: bez dopravy

Regionální informační centrum
Masarykova 100, Židlochovice
tel.: 547 426 024
infocentrum@zidlochovice.cz

Stalo se již tradicí,  že židlochovickou 
plesovou sezonu uzavírají tradiční  
sokolské šibřinky. Necelé dvě stovky 
návštěvníků  se v sobotu 25. února 
2012 sešlo v židlochovické sokolovně, 
z nich téměř 50 přišlo v masce v rázu 
letošních šibřinek (Retro). V soutěži o 
nejlepší masky zvítězila maska „Cvič-
me v rytme“, druhé byly „Jeptišky“ a 
třetí „Novákovi v prvomájovém průvo-
du“. Vítězové obdrželi krásné „retro-

dorty“. Celý program byl věnován 
pohledu zpět (tj. retro) do historie šibři-
nek, neboť v maskách se šlo již pode-
sáté v řadě. Moderátor večera Olda 
Kahoun připomněl při slavnostním 
zahájení některé moderátorské kos-
týmy, z nichž největší ohlas měl motýl 
Emanuel z roku 2004. Všichni se rovněž 
mohli zúčastnit soutěže o „retrokrále“, 
stačilo si jen vzpomenout na vítězné 
masky jednotlivých ročníků. Přijeli i 2 

hosté. Daniel Fajmon z Prahy nadchl 
publikum svým akrobatickým vystou-
pením na skákacích botách a nad 
ránem vystoupil i „Michal David“. K 
výborné atmosféře přispěla i tradiční 
kapela - Raffael. Děkujeme všem, kte-
ří se podíleli na organizaci šibřinek a 
sponzorům za dary do tomboly.

Za Sokol Židlochovice
Olda Kahoun
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