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Ochotníci převedli obdivuhodný výkon
Chystal jsem se popsat své 
dojmy z posledního představení 
Divadelního souboru TJ Sokol 
Židlochovice, popsat své pocity 
z výkonu herců v komedii 
„Pan Barillon se žení“, která 
měla premiéru 22. března 2012 
v kulturním sále židlochovické 
sokolovny. Dorazil mi však děkovný 
dopis z Lanškrouna, který trefně 
vystihuje dojmy diváků a tedy 
i moje:

Vážený pane starosto,
v sobotu 24.3.2012 jsem spolu 
se svými přáteli z Lanškrouna 
a Boskovic navštívila divadelní 
představení Vašeho ochotnického 
souboru s názvem Pan Barillon se 
žení.

Ráda bych Vám sdělila, že jsme 
s obdivem sledovali herecké 
výkony všech účinkujících, od těch 
menších, až po větší role, náročné 
na text i pohybové vyjádření či 
zpěv.

Úspěšnost hry byla jistě výsledkem 
dlouhodobé práce všech 
ochotníků, kteří se scházeli ve 
svém volném čase, aby mohli 
pobavit nejen své spoluobčany, 
ale i ty, kteří se nějakým způsobem 
o Vašem souboru dozvěděli.
Všichni herci byli skvělí  a přirození, 
z větších rolí nás nadchl výkon pana 
Barillona /T.Broskva z V. Němčic/, 
dále pan starosta /M. Sklenský/, 
pan Ant. Houdek v roli strýce p. 

Za všechny diváky hodně  
budoucích úspěchů

přeje Marie Vápenková
V Lanškrouně 26.3.2012

Přidávám se k paní Vápenkové.  
Děkuji všem hercům za úžasné 
výkony a samozřejmě i těm, kdo 
se podílejí na činnosti našeho 
souboru a nebyli vidět na jevišti.

Souboru přeji hodně takto 
kvalitních her, trpělivost a píli k 
další práci a moc se těším na nová 
vystoupení.

Vlastimil Helma
starosta Židlochovic

Barillona, nezapomenutelný 
byl pan Jambar/M. Janíček/ a 
v neposlední řadě p. Zd. Vítková, 
která dokázala ztvárnit elegantní i 
svůdnou dámu, manželku, matku 
i tchýni.

Myslím, že by si soubor 
zasloužil morální ocenění 
či poděkování například 
článkem v regionálním tisku, na 
webových stránkách Vašeho 
města, či jiném zpravodajském 
zdroji a my se budeme těšit na 
další nastudované divadelní 
představení. Samozřejmě, že 
opět rádi přijedeme.



Městská knihovna Židlochovice - nové knihy
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Milostné romány
BENEDIKT – Pirát a kráska, KLEYPAS 
– Vábení za soumraku, Předvečerní 
láska, ROBARDS – Neodolatelná, 
DRAKE – Válka srdcí, JORDAN 
– Zkrocení nebezpečného lorda, 
JEFFRIES – Nesmlouvej s ďáblem

Romány pro ženy
CABOT – Jak začíná láska
Romány českých autorů
SVOBODA – Nejkrásnější pověsti 
jižní Moravy, KÖRNEROVÁ – Minuta 
na rozloučenou, JAKOUBKOVÁ 
– Čiň manželu dobře – peklem se 
ti odmění, Všude manžel o dvou 
kůrkách, Chytrá žena pro manžela 
přes plot skočí

Romány světových autorů
ÉNARD – Vyprávěj jim o bitvách, 
králích a slonech, WROBLEWSKI 
– Příběh Edgara Sawtella, PAVIC 
– Chazarský slovník, FALLACI – Hněv 
a hrdost, CANIN – Ameriko, Ameriko

Historické romány
GABALDON – Lord John a důvěrná 
záležitost, BŘEZINOVÁ – Růže pro 
císařovu milenku, VONDRUŠKA – 
Prokletí brněnských řeholníků

Detektivní romány a thrillery
MAWER – Jidášovo evangelium, 
JAMES – Povolání pro ženu nevhodné, 
JANSA – Záskok za pánaboha, 
PROŠKOVÁ – Jahody se šlehačkou, 
JIROUNEK – Agent 009 ve službách 
slečny Koulové, GRANGER – Dotek 
smrtelnosti, PRESTON – Kód smrti, 
SÝKORA – Případ pro exorcistu, COLE 

– Rodina, LUDLUM – Bourneovo 
ultimátum, Rhinemannova výměna, 
Arktická mise,  Moskevský vektor, 
Ostermanův víkend, JACKSON 
– Horká krev, Chladná krev, FLOYD 
– Sběratel očí, CLEM – Dokonalá 
past, STALLWOOD – Prokletá 
sbírka, RYAN – Zóna smrti, RENDELL 
– Mrazivé mlčení

Dobrodružné romány
BERRY – Jeffersonova šifra, MARIANI 
– Proroctví o apokalypse

Fantasy romány a sci-fi 
GAIMAN – Velká kniha příběhů, 
SCARROW – Jezdci časem 1. a 2.

Životopisné romány
KRATOCHVÍL – Život není jen 
náhoda, DUKA – Dominik Duka

Naučná literatura
SAMWALD – Sušíme ovoce, 
zeleninu, bylinky a houby, 
FONTANA – Meditace, IDZIKOWSKI 
– Zdravý spánek, PAGANO – 15 
minut cvičení pro celé tělo, GRIME 
– 15 minut jógy denně, MARTIŠKO 
– Významné stromy, Přírodní parky, 
Pestrý svět teplomilných trávníků 
Jihomoravského kraje, WEIR – 
Zbraně, které změnily svět, RAJSIGL 
– Milionové karty, BEE – Každodenní 
fi tness, TOSELLI – Make-up a péče 
o pleť

KNIHY PRO DĚTI
Detektivní příběhy
FISCHER-HUNOLD – Spiknutí za 
miliony dolarů, OBRIST – Zatraceně, 
klasofon je pryč!, BELITZ – Špionka 

Fiona: Jen počkej zloději!

Říkadla
HRUBÍN – Od jara do jara

Humorné příběhy
PEIRCE – Velkej frajer Nate znovu 
v akci

Pohádky
ČTVRTEK – Pohádka o myslivci a víle

Pohádkové příběhy
POSPÍŠILOVÁ – Proč už ten kocour 
nemlsá, Letadélko Jurášek, VÍTOVÁ 
– O Květušce a tesaříkovi, BLESIUS 
– Veselé příhody malého tygříka, 
FÄRBER – Příběhy malého indiána

Fantasy příběhy
Prokletý maturiťák, SMITH – Upíří 
deníky 7., 8. a 9. díl, BREZINA – Klub 
čarodějek:  Kouzla začínají, Klub 
čarodějek: Trable s koštětem

Komiksy
BAUM – Čaroděj ze země Oz, 
SAUNDERS – Gladiátoři a Koloseum, 
STEVENSON – Ostrov pokladů, DEFOE 
– Robinson Crusoe, DELAF – Pupíky 
5.

Naučná literatura
JIROUŠKOVÁ – Etno korálky, 
DROZDKOVÁ – Skládání čajových 
sáčků, ŠILAROVÁ – Skládané hvězdy 
na okna, VONDRUŠKOVÁ – Rodinné 
svátky a oslavy, PLATT – Neštovice, 
mor a jiné pohromy

Eva Procházková, knihovnice

Noc s Andersenem
V posledních dvou březnových 
dnech proběhla v  Městské knihovně 
v Židlochovicích Noc s Andersenem. 
Tato akce se pořádá již několik let na 
počest narození dánského spisovatele 
H. Ch. Andersena, a spočívá v tom, že 
děti přespí v knihovně mezi knihami. 
Děti společně s knihovnicemi stráví 
večer plný zábavy a hlavně společně 
čtou. Městská knihovna se aktivně 
zapojuje již několik let. Letos se této 
akce, pořádané po celé republice, 
zúčastnilo 21 dětí.
Tématem letošní  Noci s Andersenem 
byla Čína. Děti se prostřednictvím 
předčítání čínských pohádek přenesli 
na čínský venkov, pak následoval 
vědomostní kvíz.

Děti se dále dozvěděly základní 
informace o Číně, které zužitkovaly 
později při plnění úkolů, kdy byly 
rozděleny do několika skupin a 
jejich úkolem bylo najít poklad, který 
,jak se později ukázalo, sestával z 
nejrůznějších sladkostí a drobných 
dárků. Mimo jiné účastníci zjistili 
některé zajímavosti o čínském písmu 
a zkusili vyluštit čínsky psané lidové 
rčení.
Jednou z posledních aktivit 
večerního programu bylo vázání 
čínských uzlů a šátkování. Pomocí 
asijské vázací techniky furoshiki 
si děti postupně zkoušely zabalit 
láhev nebo knihy do šátku a učily se 
vázat čínský uzel, ze kterého potom 

vyráběly šperky.
V pozdní večerní hodinu  do knihovny 
dorazil pan místostarosta Mgr. Tomáš 
Šenkyřík, aby dětem přečetl pohádku 
na dobrou noc, a to první kapitolu z 
nové knihy Upíří kronika.
Poté  už dětem nezbývalo nic jiného, 
než vyčistit si zuby, zachumlat se do 
spacáků a jít na kutě.
Ráno po snídani byla ještě možnost 
vypůjčit si knihy, kterou většina dětí 
využila. Všichni nocležníci dostali na 
památku pamětní lístky a pohlednice 
Noci s Andersenem.
Nocování  v knihovně se velmi líbilo 
jak nocležníkům tak i knihovnicím.

Bohumila Pavková, knihovnice
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Ať žijí duchové
V rámci doprovodného programu 
k soutěži v Olympijském šplhu v 
modřické Olympii v sobotu 14. 
dubna 2012 vystoupili rodiče s dětmi 
a mladšími žáky se sletovou skladbou 
„Ať žijí duchové“. Cvičební celek 
složený rovným dílem z nadšenců ze 
Sokola Syrovice a Sokola Židlochovice 
dostal příležitost hned dvakrát. Po 
usilovném několikaměsíčním nácviku 
byly především děti nažhavené (ve 
většině případů) na své první tělocvičné veřejné vystoupení. Za obětavý 
přístup je nutno všechny cvičence pochválit, neboť statečně vzdorovali 
nervozitě i stísněným podmínkám na podiu. Již nyní se všichni těší na další 
vystoupení v Židlochovicích a poté i v Syrovicích.

Oldřich Kahoun
Sokol Židlochovice

Nabídka prezentace

Město Židlochovice nabízí 
možnost prezentace Vaší fi rmy 
na internetových stránkách 
města Židlochovice.

Nejedná se o nabídku reklamy, 
ale o zprostředkování informací 
o Vaší fi rmě občanům.

V případě zájmu, vyplňte prosím 
přiložený dotazník a odevzdejte 
ho v Infocentru Židlochovice, 
Masarykova 100, nejpozději do 
15. 5. 2012 nebo zašlete na email 
krizova@zidlochovice.cz. Můžete 
přiložit v elektronické podobě 
Vaše logo a 2 až 3 fotografi e.

Videa kabelové televize 
na internetu

Vážení návštěvníci webových 
stránek města,
rádi bychom Vám sdělili, že 
na našich stránkách budeme 
postupně rozšiřovat a především 
aktuálně doplňovat sekci 
video. Najdete ji pod odkazem 
média/kabelová televize. 
Nyní máte možnost shlédnout 
reportáž o sklepení pod radnicí, 
vernisáži k nedožitým 90. 
narozeninám Milana Lvovského 
a Židlochovická farnost - Boží tělo 
2011. Tato videa jsou vytvářena 
našimi pracovníky Regionální 
kabelové televize.

Příjemnou podívanou přeje
Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta

Prodej bytu na Tyršově 
ulici v Židlochovicích

Město Židlochovice prodá do 
osobního vlastnictví byt vel. 2+1, 
o výměře 72,25 m2, v domě č.p. 
591, ul. Tyršova v Židlochovicích.
Byt se nachází ve zděném 
domě, vytápěný je samostatným 
plynovým kotlem. 
 
Minimální cena je 1 160 000,- Kč, 
je to 80 % z odhadní ceny bytu.
 
Informace a možnou prohlídku 
zasjišťuje Ing. Dobyšek,
tel.: 547 426 037, 604 290 314.

Mateřské centrum Robátko a jarní 
brigada s táborákem
V sobotu 14. 4. 2012 uspořádalo 
mateřské centrum Robátko na 
zahradě Robertovy vily brigádu. 
Akce se konala jako součást 
projektu přírodní zahrady Martina 
Dratvy, Pavly Dratvové a Mirky 
Šenkyříkové. Přestože bylo velmi 
větrno, děti i rodiče se neústupně 
chopili zahradnického náčiní a 
osadili záhony trvalkami při vstupu 
do Robertovy vily, zasadili keře u 
dětského hřiště, umístili šest ptačích 
budek a jeden domeček pro hmyz 
na stromy. Byl zřízen kompost a 
vrbové stavby – teepee a tunel. Také 
došlo k odřezání nebezpečných 

větví starých stromů. Budky do 
zahrady byly vyrobeny rodiči, kteří 
se zúčastnili soutěže o vlastnoručně 
vyrobenou ptačí budku. Domeček 
pro hmyz byl pořízen mateřských 
centrem Robátko z dotace 
Jihomoravského kraje na projekt 
„Zdraví do rodin ze Židlochovicka“. 
Vrbové proutky pochází z Hrušovan 
od rybníku a z Výhonu. Děkujeme 
všem za účast, bylo to pro dobrou 
věc!

Mirka Šenkyříková
MC Robátko
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Jedna rodina – rozlišné povahy Frankovka & Svatovavřinecké
Přednášky - diskuse - degustace vín.

Program přednášek:
1. Ampelografi e odrůd a rozšíření na Moravě
Ing. Ivana Flaišingerová, Židlochovice

2. Jak se stává Frankovka vítězem?
Prof. Dipl.-Ing. Robert Seidl, Dolní Rakousko

3. Frankovka, Svatovavřinecké a jejich „příbuzní“ z pohledu 
agrotechniky ve vinici
Doc. Ing. Pavel Pavloušek, PhD., Lednice

4. „Příbuzné“ odrůdy Frankovky a Svatovavřineckého z pohledu 
možné bioprodukce
Ing. Karel Hanák, Velké Bílovice

Vinařství očima Židlochovicka a 
Dolního Rakouska II
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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. 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:
7. - 31. 5 | VÝSTAVA NÁBŘEŽÍ ŽIDLOCHOVICE
místo: Malá galerie RTIC
autor: Nina Ličková

16. 5. - 18. 6. | ARMÁDA ČR V OBRAZECH OD SVÉHO 
VZNIKU DO SOUČASNOTI
místo: vestibul městské knihovny

4. 5., 19:00 | HRADIŠŤAN
Hostem koncertu bude přípravný a koncertní sbor 

Skřivánek.
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: ŽDS Skřivánek, www.skrivanci.com

13. 5., 9:00 -18:00 | RODINNÉ KONSTELACE
Celodenní dílna. Chcete pochopit, dohledat a vyřešit 
příčiny problémů v jakýchkoli oblastech života? 
místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko, ww.mcrobatko.cz

19. 5. | MANDLOŇOVOU STEZKOU NA ROZHLEDNU
90. výlet klubu turistů tentokrát netradičně a poprvé 
na kolech. Vydáme se na kolech od městského úřadu 
v Židlochovicích přes Nosislav a Křepice až na novou 
Mandlovou rozhlednu nad Hustopečemi. Trasa měří 
kolem 18 km jedním směrem, což znamená, že se 
najede celkem asi tak 35 km. Pozn. V záloze je i trasa 
s variantou přes Vranovice, Uherčice, Starovice do 
Hustopečí od jihu.
odjezd: 7:30 hodin, Městský úřad Židlochovice
návrat: kolem 15:00 hodiny
pořádá: Klub turistů Židlochovice

19. 5., 8:00 - 13:00 | JARNÍ TRHY
místo: náměstí Míru
pořádá: SDH Židlochovice, www.fajci.cz

19. 5., 9:00 | SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S JITKOU
Tříhodinovka cvičení. Přihláška je závazná po zaplacení 
zálohy 100 Kč.
program:
09:00 - 9:30 prezentace
09:30 - 10:25 energy aerobic
10:30 - 11:25 dynamic joga
11:30 - 12:30 pilates
vstupné: 250 Kč - celý blok, 100 Kč - 1 hodina
přihlášky: 775 372 203, pokorna.jitka@seznam.cz
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice

www.orelzidlochovice.cz

20. 5., 18:00 | INDIE
Cestopisné povídání s čajovnou
Čajovna začíná již v 17:00 hodin. Kapacita omezena.
vstupné: dobrovolné
místo: Židlochovice - sklepení pod radnicí
pořádá: INSPIRO

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

26. 5. | TENISOVÝ TURNAJ - čtyřhra
Podrobnější informace na plakátech.
místo: sokolovna - tenisové kurt
pořádá: Komise sportu Židlochovice

26. 5., 16:00 - 18:00 | seminář AROMATERAPIE
Znovuobjevte přírodní léčbu našich předků a 
osvoboďte se od chemie pomocí přírodních 
éterických olejů (zevní a vnitřní péče o tělo, péče 
o miminka a maminky před a po porodu, posílení 
imunitního a lymfatického systému, vnější i vnitřní 
plísňová onemocnění, gynekologické potíže, křečové 
žíly, bolesti svalů a koubů a mnoho dalších problémů). 
Přednáší aromaterapeutka Vlastimila Kolarčíková 
s použitím přípravků Karla Hadka. Seminář se koná 
v rámci projektu MC Robátko „Zdraví do rodin z 
Židlochovicka“.
vstupné: dobrovolné, kapacita omezena
rezervace: info@mcrobatko.cz
místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko, www.mcrobatko.cz

27. 5. | TRADIČNÍ ODPOLEDNÍ VÝPRAVA TATÍNKŮ S 
DĚTMI NA VÝHON 
Maminky se mohou přidat. Více informací na 
plakátech. 
pořádá: MC Robátko, www.mcrobatko.cz

PŘIPRAVUJEME:
9. 6. | ŽIDLOCHOVICKÝ OPEN AIR FLORGAL CUP
U příležitosti 150 let založení Sokola. Florbaový turnaj 
(5+1) pod otevřeným nebem pro 8 amatérských týmů. 
Přihlášky odeslat do 28. 5. na e-mail zidlochovice.
cup@gmail.com. Bližší informace na www.zerotinstvi-
sokoli.webnode.cz
místo: areál ZŠ Židlochovice, Tyršova 611
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

Květen - měsíc kultury v Židlochovicích


