
jeden domeček pro hmyz na stromy. 
Byl založen také kompost a vrbové 
stavby.

Takové nápady a aktivity jsou velmi 
důležité a chápu je jako součást 
koncepce kultivace celého areálu, 
která doufám v dohledné době 
vyvrcholí rekonstrukcí vily samotné.
 

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta
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Město Židlochovice obdrží dotaci na zahradní 
úpravy Robertovy vily
Robertova vila se svou zahradou 
patří bezesporu k architektonickým 
klenotům našeho města. Od roku 
2008 se v zahradních prostorách 
vily začíná systematicky rozvíjet 
kulturní a společenský život. Přičemž 
interiér objektu se postupně profi luje 
v živé spolkové centrum. Kromě 
Pedagogicko psychologické porady 
a Základní umělecké školy zde působí 
Mateřské centrum Robátko, Dětský 
sbor Skřivánek a Junák. Z iniciativy MC 
Robátko zde bylo vybudováno dětské 
hřiště. Snahou města je tedy prostor 
kolem vily nadále zušlechťovat, tak 
aby mohl sloužit co nejlépe k rozvoji 
volnočasových aktivit, setkávání rodin 
s dětmi apod.

Také z tohoto důvodu město 
podalo projektovou žádost o dotaci 
na Jihomoravský kraj. Projekt pod 
názvem Zahrada Robertovy vily 
– podpora rozvoje zahrady v duchu 
„Přírodních zahrad“ připravili Ing. Martin 
Dratva, Ing. Pavla Dratvová a Mgr. 
Martina Bartáková. V minulém týdnu 
jsme byli informováni, že projektová 
žádost byla přijata a město tak získá na 
realizaci projektu 78.000,- Kč.

Cílem projektu je vybudování přírodní 
zahrady. Zahrada bude řešena tak, 
aby byly využity maximálně současné 
prvky. Stávající stromy budou doplněny 
novými výsadbami ovocných stromů 
a ovocných a okrasných keřů. Podél 
plotu zahrádek bude vysazena vinná 
réva. Důležitým prvkem bude okružní 
„naučný chodníček“ v délce 127 m. Ten 
provede návštěvníky po jednotlivých 
stanovištích, sestvavených z výsadeb 
kvetoucích trvalek, bylin v kruzích atd. 

Vše bude doprovázeno naučnými 
tabulemi.

Současně je třeba říci, že pro obnovu 
a rozvoj dosavadních zahradních 
prostor areálu vily byla již v souvislosti 
s projektem přírodní zahrady 
uspořádána mateřským centrem 
Robátko celodenní brigáda. Ta si kladla 
pod vedením Ing. Martina Dratvy 
za cíl zušlechtění zahradních prostor 
s pomocí maminek, tatínků a dětí 
sdružených kolem mateřského centra. 
Přestože bylo velmi větrno, děti i rodiče 
se nadšeně chopili zahradnického 
náčiní a vyřezali náletové dřeviny, 
osadili záhony trvalkami při vstupu do 
Robertovy vily, zasadili keře u dětského 
hřiště, umístili 6 ptačích budek a 



Nové knihy v městské knihovně
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Milostné romány
BENEDICT – Ničema, JAMES – Zoufalé 
vévodkyně, DRAKE – Nerozvážnost, 
COULTER – Kouzlo noci svatojánské

Romány českých autorů
Schůzky s erotikou, GRIG – Třetí kaple, 
SIDONOVÁ – Jídelna Šalom a jiné židovské 
povídky z dnešní Prahy, JAVOROVÁ 
– Modlitba za déšť, KRISEOVÁ – Čísi svět, 
BARÁK – Lapena mezi muži, SVÁROVSKÁ 
– Deník odbarvené blondýny I. – III., 
HONZÁK – Babičku potrkal jelen aneb 
Co tomu říkáte doktore?, JAKOUBKOVÁ 
– Manžel, který štěká, taky kouše, 
KÖRNEROVÁ – Heřmánkové údolí, 
TUČKOVÁ – Žítkovské bohyně

Romány světových autorů
DONOVAN – Za irských nocí, O’HAGAN 
– Buď se mnou, CLARKSON – Na plný 
plyn, ZUSAK – Zlodějka knih, YAN – 
Příživník, SHUKRÍ – Nahý chleba, WATERS 
– Noční hlídka, SANSAL – Němcova 
vesnice aneb Deník bratří Schillerových, 
SCHMIDT – Neumřeš, BYRNE – Schody do 
nebe, BARBERY – S elegancí ježka, OZ 
– Černá skříňka, Příběh o lásce a tmě, 
FORSYTH – Příběh Biafry, MÜLLER – Srdce 
bestie, Rozhoupaný dech

Historické romány
WEEKS – Daniela, BENAMOU – 
Mnichovský přízrak, HARPER – Královnina 
guvernantka, CARROLL – Královské 
poklesky, PÖTZSCH – Katova dcera a 
král žebráků, RÉVAY – Všechny sny světa, 
PLAIDY – Dcery Španělska, GÜRSEL 
– Dobyvatel, VONDRUŠKA – Podivná 
svatba na Lichnici, MCGOWAN – Princ 
básník, HARPER – Mozaika stínů

Detektivní romány a thrillery
HOAG – Popel popelu, Prach prachu, 
VAUGHAN-HUGHES – Krvavá relikvie, 
JACKSON - Temný safír, HOOPER – 
Mrazivá pouta, WELSCH – Třetí strana 
mince, ČERNUCKÁ – Tajemství sedmi 
ještěrek, HARRIS – Vražda na apríla, 
NESBO – Spasitel, REICHS – Pavoučí kosti, 
FISCHEROVÁ – Tři vraždy a král, CHRISTER 

– Odkaz Stonehenge, BALDACCI 
– Zastírací manévry, STALLWOOD 
– Stíny nad univerzitou, LUDLUM – 
Matareseův kruh, TAYLOR – Anatomie 
duchů, GRISHAM – Přiznání, ARNALDUR 
INDRIDASON - Oběť

Dobrodružné romány
EGELAND – Konec kruhu, MOSSE - 
Hrobka

Válečné romány
HELMS – Hrdí bastardi

Fantasy romány
PAOLINI – Inheritance, HEITMANN – 
Noční záře

Literatura faktu
Brněnský pochod smrti, ŠIMKOVÁ – Byly 
jsme tam taky

Životopisy
HVÍŽĎALA – Prostory a dialogy Evy 
Jiřičné, ŠIKLOVÁ – Bez ohlávky, BORN – 
Veselá cesta životem, ZINDULKA – Moje 
cesta, ŠPAČEK – Deset let s Václavem 
Havlem, BURSTEIN – Tajemství dívky s 
dračím tetováním

Poezie
MALANÍKOVÁ – Putování  za oázou

Naučná literatura
Německá čítanka, Zahrádkáři, Ivančice, 
Pálavsko a Podyjí, STOLLOWSKY 
– Baby lexikon, MÁRA – Na vozíku 
na rovníku, Tajuplná Afrika, POWELL 
– Poškození mozku, GRUSS – Perspektivy 
stárnutí, DOKOUPILOVÁ – Narodilo se 
předčasně, TOMEŠ – Sociální správa, 
HRDLIČKA – Krize středního věku, FOJTÍK 
– Regenerační čínská cvičení pro 
každého, ANTIER – Dítě toho druhého, 
ČADÍLKOVÁ – Agrese u lidí s mentálním 
postižením, RUPNIK – Příliš brzy unavená 
demokracie, HAYDEN – Dračice a 
mazánek, VODIČKA – Nechte leváky 
drápat, JANÁČKOVÁ – Bolest a její 
zvládání, BRAGDON – Hry pro levou 
polovinu mozku, KIRBY – Nešikovné 
dítě, OSBORNE – Sociologie, BRAUN 

– Umění rétoriky, DUMOULIN – Cvičíme 
v těhotenství, WEIGERT – Všechno o 
kojení, CARR-GREGG – Puberťáci a 
adolescenti, FITZNEROVÁ – Máme dítě 
s handicapem, BIERMANN – Maminkou 
ve čtyřiceti?, VÍTKOVÁ-RULÍKOVÁ 
– Co nevíte o dvojčatech, HAUCK 
– Překonejte komplex méněcennosti, 
CASSUTO – Když chce dcera hubnout, 
KIRCH – Mentální anorexie, DANCHIN 
– Srdeční infarkt, SERVAN-SCHREIBER 
– Jak čelit rakovině, LALÍK – Práce s 
počítačem pro seniory, POWERS – Úvod 
do tibetského buddhismu, PAENZA 
– Matematiko, jsi to ty?, CAHILL – Jak 
Irové zachránili civilizaci, SEDLÁČEK – 
Soumrak homo economicus, MIKUŠOVÁ 
– Žila jsem v Africe, POUROVÁ – Nová 
maturita z angličtiny, GROPPER 
– Zahradní plány pro začátečníky, 
PEGLER – Odstřelovačské pušky, KOUBEK 
– Opravy povrchů v bytě svépomocí, 
LEVENSON – Buddhismus, LALÍK – Jak 
jednat na stavebním úřadě, HERESCH 
– Vražda carské rodiny, KUČERA – 
Poslechová cvičení v angličtině

KNIHY PRO DĚTI
Detektivní příběhy
HOFFMAN – Barva krve, GRIMM – Případ 
vraždící slepice

Humorné příběhy
PICHON – Úžasný deník – Tom Gates 
2.díl, RUSSELL – Deník mimoňky 2.díl

Komiksy
BRUBAKER – Captain America omnibus, 
DUBOS – Malý princ a Větrná planeta

Fantasy příběhy
SMITH – Upíří deníky – 10.díl, BEKKER 
– Gorian, FLANAGAN – Hraničářův učeň 
– 11.díl, MAGUIRE – Krásní mrtví, CREMER 
- Oběť

Naučná literatura
Základy slušného chování, NAVRÁTILOVÁ 
– 1000 německých slovíček, WINSTON 
– Evoluce není revoluce

Eva Procházková, knihovnice
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Armáda ČR v obrazech od svého 
vzniku do současnosti
Výstava velkoformátových fotografi í mapujících historii československé a české 
armády od jejího vzniku do současnosti.

Výstava je přístupná ve vestibulu městské knihovny do 18. června 2012 v otevírací 
dobu knihovny:

pondělí, středa, pátek 8:00 - 11:00 13:00 - 17:30



Základní škola Židlochovice se aktivně  
připojila k projektu Kola pro Afriku. Po 
konzultaci s organizátory akce jsme v ZŠ 
na Tyšově ul. zřídili sběrné místo. Oslovili 
jsme žáky a jejich prostřednictvím 
i rodiče a setkali jsme se s velkou 
podporou. Jen za první dva sběrné dny 
k nám rodiče přivezli 7 kol. Každý z nás 
se určitě dostal do situace, kdy si pořídit 
novou věc, ale tu starou, ještě funkční, 
mu bylo líto vyhodit. Pokud máte doma 
i vy nepotřebné jízdí kolo, využijte 
příležitosti a poskytněte je dál tam, kde 
může ještě sloužit. Budeme rádi, když 
nám pomůžete přispět dobré věci.
Více informací o celém projektu 
naleznete v následujícím textu od 
ředitele společnosti Kola pro Afriku, o.p.s. 
Romana Posoldy (www.kolaproafriku.
cz).

Děkuji Vám, Ing. Jana Králová
ředitelka školy

Jsou na světě místa, kterým se můžeš  
přiblížit jen pěšky nebo na kole. V Africe 
jsou pro děti obtížně dostupné  i školy. 
Darováním opotřebovaného jízdního 
kola můžeš  změnit život dítěte v Africe.

Dostupnost školy v Africe, její malé  zemi 
Gambii, je mnohdy velmi nelehká. 
Většina dětí do školy chodí pěšky a díky 
charitativním projektům v posledních 
letech přibývá dětí, které se ke vzdělání 
dostanou na kole. Dříve pro velkou 
vzdálenost do školy prostě nemohly ...

Posledních šest let jsme s rodinou žili 
převážně  v Anglii a mimo jiné aktivity 
jsem se věnoval práci v organizaci 
Jole Rider, která pomáhá africkým 

dětem. Africkou zemí byla Gambie 
a cílem bylo vybírat opotřebovaná 
kola a knihy od anglických dárců a 
následné odesílání těchto darů dětem 
do Gambie. Charitativní organizace 
Jole Rider odeslala do Gambie za 6 let 
přes 9000 kol, tedy 9000 dětí má nyní 
neporovnatelně lepší možnost dostávat 
se do školy.

Abychom mohli začít s podobnou 
aktivitou v České  republice, odjeli jsme 
ke konci minulého roku s kamarádem 
do Gambie. Smyslem cesty bylo 
pochopit hodnotu takové pomoci pro 
africkou zemi a také být svědkem, kam 
ta darovaná kola jdou. Výsledkem této 
cesty je přesvědčení, že způsob přímé 
pomoci v podobě darovaného kola 
má  velký smysl. Setkat se s dítětem, 
které dostalo kolo k tomu, aby mohlo 
do školy, je velmi silným momentem.

Založili jsme českou organizaci Kola pro 
Afriku, obecně prospěšná společnost. 
Hledáme dárce opotřebovaných 
jízdních kol, nejlépe horských, kteří by 
svým darem chtěli a mohli pomoci 
africkým dětem dostávat se do škol. 
Zároveň hledáme prostory pro sběr a 
uskladnění  kol, tedy sběrná místa (po 
celé ČR) a místa centrálních skladů 
(2-3 místa v ČR). Financování české 
organizace Kola pro Afriku bychom 
chtěli postavit na tzv. charitativních 
obchodech (anglicky charity shops 
– velmi rozšířené v Británii, podporující 
různé neziskové organizace). Pro 
tyto charitativní obchody hledáme 
prostory ve větších městech ČR. Lidé 
do takového obchodu mohou donést 
cokoliv nepotřebné, co může být 
prospěšné někomu jinému a tedy opět 
prodané a výtěžek použít k odesílání kol 
do Afriky.

Prosíme o pomoc a spolupráci 
dárce kol (nejlépe horských, nebo 
širokoplášťových), náhradních dílů 

a kolařského nářadí a také ty, kdož 
mohou nabídnout prostory pro činnost 
organizace Kola pro Afriku, o.p.s. 
(sběrná místa, centrální sklady, prostor 
pro charitativní obchod). Budeme 
vděčni za jakékoliv přispění k tomu, 
aby se nám společně dařilo realizovat 
pomoc – pomoc z České republiky do 
africké země.

Věříme, že celý tento projekt bude mít 
svůj pozitivní význam nejen pro děti v 
Africe, ale také  že může přinést mnoho 
dobrého společnosti české. 

Pomoc má svůj velký potenciál. 
Spolupracujeme s anglickou organizací 
na vzdělávacím projektu v Gambii pro 
místní mechaniky, učitele a studenty. 
V tomto bodě spatřujeme udržitelnost 
celého projektu. Pomáháme vzniku 
místních servisních dílen, které budou 
zajišťovat dobrý technický stav kol. Tím 
pomáháme také novým pracovním 
možnostem a také  zabraňujeme tomu, 
aby se z darovaných kol stalo v Africe 
smetiště. 

Chceme zapojit české školy, chtěli 
bychom v blízké budoucnosti oslovit 
věznice a probační službu a také 
bychom chtěli nabídnout možnost 
nezaměstnaným. Podílení se na 
bohulibém projektu může mít pro 
každého hluboký přínos.
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Sběrné místo:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Tyršova 611 za bránou na hřiště.

Sběr kol nebo nových či neopotřebovaných, ale funkčních 
náhradních dílů bude probíhat vždy v úterý a čtvrtek od 
7:00 do 8:00 hod do 30. června 2012.



V nedeľu 27. 5. 2012 u nás prebehla veľká 
záchranná výprava na oslobedenie 
drakom unesenej princezny. Veľká 
výprava malých rytierov bola veľmi 
dobrodružná a nebezpečná. Po ceste 
číhali nebezpeční lúpežníci, ktorí ich 
prepadli v nečakanú chvíľu. Naštastie 
chrabrí rytieri boli dostatočne pripravení 
a ozbrojení a bandu lúpežníkov 
zahnali. Potom po ceste našli zakliatu 
studničkovú vílu, a ako tí správní 
hrdinovia ju svojími dobrými skutkami 
vyslobodili. Dobrá víla im za to dala živú 
vodu na záchranu princezny a dobré 
rady, ktorými im pomohla princeznu 
získať. Celú cestu k vysokej veži si užívali 
bohatstva tunajšieho kraja a zbierali 
drahé kamene, ktorými mohli zaplatiť za 
slobodu princezny. Po ceste sa postupne 

dozvedali rôzne dôležité informácie zo 
sveta rozprávkových bytostí a naučili sa, 
ako sa správne chovať v lese a v prírode. 
Nakoniec, po príchode k vysokej veži 
museli svojou šikovnosťou a múdrosťou 
premôcť strašného draka, ktorý po 
spnení troch úloh musel ustúpiť a pustiť 
ich do veže, kde našli spiacu princeznu. 
Živá voda od dobrej víly princeznu 
prebudila a malí rytiery a rytierky takto 
princeznu zachránili a venovali jej po 
ceste nazbierané krásne kytice. Potom 
si na vrcholu tunajšieho Výhonu dali 
zaslúžnú odmenu a vychutnať sladkosť 
svojho víťazstva. Myslím, že akcia bola 
super a páčila sa nielen deťom, ale aj 
ich rodičom.  

Tatiana Himerová

Zachráňme princeznu Český den proti rakovině

Ve středu 16. května proběhla v 
našem městě celostátní dobrovolná 
fi nanční sbírka organizovaná pod 
názvem Český den proti rakovině, 
dříve Květinový den. Do pořádání 
akce se zapojilo místní gymnázium. 
Studentky během dopoledních 
hodin prodaly celkem 555 květinek.
Celkový výnos sbírky činí 
17.346 Kč.
Pořadatelé proto touto cestou 
děkují všem dárcům za vstřícný 
přístup a dobrovolné fi nanční dary.

Helena Marková

Hradišťan a Skřivánek

S podporou SDRUŽENÍ SKŘIVÁNEK 
se konal v pátek 4. 5. 2012 
v Masarykově kulturním domě 
koncert HRADIŠŤANU a SBORU 
SKŘIVÁNEK. Stalo se tak v rámci 
aktivit roku 2012, kdy ŽDS Skřivánek 
v září vzpomene a zpěvem oslaví 
své 35. narozeniny. V první polovině 
koncertu zazpívala přípravka s Jiřím 
Pavlicou  a Alicí Holubovou písně 
– O čem se zpěvným ptáčkům 
zdává, Čáp letí, Dřímotěnka a 
Studánka v lese. Ve druhé části 
se prezentoval koncertní sbor 
s náročnými skladbami - Kamínek 
na dlani, Sanctus, Modlitba za vodu, 
Vstávej, aleluja, Vinšujem vám. 
Všichni vystupující, včetně publika, 
se zasloužili o velmi radostnou 
atmosféru koncertu.
Skřivánci děkují za podporu fi rmám 
HORTIS Ing. Petr Chocholáč, 
ELECO Zd. Skřivánek, Ing. Ladislavu 
Ryglovi, Obecním úřadům Žabčice 
a Hrušovany, Sokolu za prostory 
a výboru rodičů za organizaci 
koncertu.

Zdeňka Vrbová

Inzerce bez poplatku

Regionální zpravodajství  kabelové 
televize nabízí novou službu 
občanům. Do vysílání kabelové 
televize můžete umístit Váš inzerát 
typu:  DARUJI,  HLEDÁ  SE /  ZTRATIL 
SE…
Zde může každý z Vás  nabídnout 
zdarma zájemcům věc, zboží nebo 
domácího mazlíčka, umístit výzvu 
na zatoulanou kočičku a pod.
Stručný text s uvedením Vašeho 
tel. čísla bude zveřejněn po dobu 
jednoho týdne. Z důvodu ochrany 
osobních údajů nebudou uváděna  
jména a místa bydliště.

infokanal@zidlochovice.cz 
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Školní akademie 2012
Už od začátku školního roku bylo všude 
slyšet slovo – AKADEMIE! Pečlivě se vše 
připravovalo – nacvičovalo, kreslily se 
kulisy, shánělo ozvučení a dne 17. 5. 
2012 v 17 h. to vypuklo! V sále Sokolovny 
– „Škola v přímém přenosu!“ Sál praskal 
ve švech a ti, co se ani dovnitř nedostali, 
byli velmi smutní. První stupeň to měl 
takové dětské, pohádkové. Myslím, že 
si při tom každý vzpomněl na kousek 
svého dětství. Druhý stupeň to měl víc 
ze života. Odehrála se ukázka hodiny 
chemie, když se paní učitelka nedívá, 
proběhla hodina dějepisu, tancovala se 
Zumba. Asi největší úspěch měla Adélka 
Tomanová, která když zpívala, tak si 
někteří lidé i stoupli. Žáci devátých tříd 
celou akci moderovali a točili v přímém 
přenosu, odehráli baladu Zlatý kolovrat, 
představili svá budoucí povolání a na 
závěr zazpívali píseň Nonstop. Bylo to 

krásné zakončení, takové dojemné. Ve 
20 h. se všichni rozloučili a šli s krásným 
pocitem domů. KLAPKA!

Karolína Fejtová, 7.C

Takto vidí uplynulou akademii sami 
žáci, a co k tomu mohu dodat? Snad 
jen velký dík všem, kteří se podíleli na 
přípravě -  učitelé prvního i druhého 
stupně, provozní zaměstnanci, všichni 
ochotní účinkující, studenti David a 
Jakub z gymnázia, bez kterých by 
nebylo kvalitní ozvučení. Organizátorkou 
a koordinátorkou celé akce byla paní 
učitelka Mgr. Alexandra Bravencová, 
která jí vtiskla neopakovatelnou 
atmosféru. Děkujeme za podporu 
města i Sokola Židlochovice. 

Ing. Jana Králová
ředitelka školy



Fotoreportáž měsíce
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Každý měsíc Vás budeme informovat o kulturním dění také prostřednictvím fotoreportáží. Současně tímto děkujeme Eduardu 
Vyhlídalovi, že obdobnou fotoreportáž připravuje ve vestibulu staré radnice.

Brigáda v zahradě Robertovy vily, pořádalo MC Robátko
14. dubna 2012

Valná hromada TJ Sokol Židlochovice
19. dubna 2012

Rubriku připravuje: Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta, senkyrik@zidlochovice.cz

Školní akademie Základní školy Židlochovice
17. 5. 2012

Mše za město Židlochovice
29. 4. 2012



6 Kalendárium ŽIDLOCHOVICKÝ ZPRAVODAJ

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.

1. 6. - 24. 6. | PŘÍRODA REGIONU ŽIDLOCHOVICKO
Fotografi cká soutěž Židlochovicka 2. ročník.
Do soutěže se může přihlásit každý, kdo vlastní fotoaparát, 
rád fotografuje a chce se s námi podělit o snímky přírody 
z našeho regionu.
Harmonogram soutěže:
7. 5. – 24. 6. 2012 termín pro zasílání fotografi í
28. 6. 2012 porota vybere 24 fi nálových fotografi í
4. 7. – 30. 7. 2012 hlasování veřejnosti prostřednictvím 

portálu www.zidlochovicko.cz
4. 8. 2012 vyhlášení vítěze
16. 9. 2012 slavnostním předáním ceny na hodech 

v  idlochovicích
Přihlášení do soutěže:
Každý účastník může zaslat max. 3 digitální fotografi e 
(velikost jedné fotografi e 800 KB – 5 MB, formát JPG) na téma 
příroda regionu Židlochovicko na soutěžní email fotosoutez@
zidlochovice.cz.
U každé fotografi e musí být uvedeno jméno a příjmení autora, 
kontaktní adresa, datum a popis místa, kde byla fotografi e 
pořízena.

VÝSTAVY:
1. 6. - 18. 6. | ARMÁDA ČR V OBRAZECH OD SVÉHO VZNIKU 
DO SOUČASNOSTI
místo: vestibul městské knihovny

22. 6. - 30. 8. | SRÍ LANKA - LIDÉ A PŘÍRODA
Zahájení výstavy proběhne 22. 6. 2012 v 16:00 hodin.
místo: vestibul městské knihovny

2. 6., 13:00 | POVÍDÁNÍ S MYSLIVCI
Na programu bude vycházka naučnou stezkou, poznávání 
zvěře, hry pro děti a střelba ze vzduchovky. Občerstvení 
zajištěno.
místo: sraz u radnice
pořádá: Sdružení Židlochovice,

Myslivecké sdružení Židlochovice

3. 6., 9:00 | TURNAJ JUDO mladších ročníků
místo: orlovna
pořádá: Orel jednota Židlochovice

www.orelzidlochovice.cz

9. 6. | ŽIDLOCHOVICKÝ OPEN AIR FLORBAL CUP
U příležitosti 150 let založení Sokola. Florbaový turnaj (5+1) 
pod otevřeným nebem pro 8 amatérských týmů.
místo: areál ZŠ Židlochovice, Tyršova 611
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

www.zerotinstvi-sokoli.webnode.cz

9. 6., 13:30 | TURNAJ V PETANQUE - O POHÁR STAROSTY 
SOKOLA
150. let výročí Sokola. Pro všechny věkové kategorie. 
Registrace ve 13.30 hodin a zahájení turnaje ve 14.00 hodin.

místo: hřiště ZŠ Tyršova 611
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

www.sokol-zidlochovice.cz

9. 6., 14:30 | NA KOLE DĚTEM
Veřejná cyklotour s Josefem Zimovčákem. Mezinárodní 
sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí.
místo: Informační centrum, Masarykova 100

9. 6., 15:00 - 17:00 | Přednáška KLASICKÁ HOMEOPATIE - 
léčba akutních onemocnění
Naučme se sami léčit chřipky, rýmy, angíny, kašle, koliky a 
poranění metodou šetrnou pro tělo i ducha.
vstupné: dobrovolné, kapacita omezena
místo: Židlochovice, Robertova vila
pořádá: MC Robátko

www.mcrobatkolcz

16. 6. | SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU O POHÁR STAROSTY 
MĚSTA ŽIDLOCHOVIC
místo: Židlochovice, fotbalový stadion
pořádá: SDH Židlochovice

www.fajci.cz

17. 6.,15:30 | O VELIKÉ ŘEPĚ
Divadlo pro děti do 7 let.
vstupné: 20 Kč/členské dítě, 30 Kč/nečlenské dítě
pořádá: MC Robátko,

ww.mcrobatko.cz

17. 6., 14:30 | ŽIDLOCHOVICKÝ HAFÍK
3. ročník výstavy  pejsků - soutěžní klání o titul „ Nejhezčí pes 
výstavy“ a „Pes Sympatie“. Přihlášky zasílejte na adresu: 
Lenka Brzobohatá, Lidická 646, 667 01 Židlochovice nebo na 
e-mail: lenka.kim@centrum.cz do 11. 6. 2012.
startovné: dle kategorií od 30 Kč
místo: Židlochovice - ulici Tyršova 611 (před areálem 

ZŠ ve směru od Hrušovan)
pořádá: Orel jednota Židlochovice,

Kynologický klub Židlochovice
www.orelzidlochovice.cz

23. 6., 9:00 | MEMORIÁL JOSEFA REJŽKA
místo: Židlochovice fotbalový stadion
pořádá: Komise sportu Židlochovice

26. 6., 9:00 | UKONČENÍ JUDO SEZÓNY S TÁBORÁKEM
místo: areál Robertovy vily
pořádá: Orel jednota Židlochovice

www.orelzidlochovice.cz

30. 6., 21.30 | AUTOPOHÁDKY
Fillm k ukončení školního roku.
vstupné: dospělí - 80 Kč, děti - 20 Kč
místo: Židlochovice - letní kino
pořádá: Letní kino Židlochovice

Kultura v Židlochovicích  ČERVEN


