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O peníze jde vždy „až“ 
na prvním místě

Zpravodaj v novém 
kabátě ...
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Nenechte se obtěžovat 
podomními a 
pochůzkovými prodejci

Upozornění majitelům 
motorových vozidel

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Na pocit, co nemá 
srovnání, aneb chystá se 
do Prahy na slet

ROZHOVOR MĚSÍCE
Radek Zapadlo 
- saxofonista a 
židlochovický rodák
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Zpravodaj v novém kabátě ...
témata pro daný měsíc. To vše zastřešuje 
nový grafi cký vzhled. Děkuji všem, kteří s 
přípravou nového zpravodaje pomáhali, 
tedy pracovnicím Odboru školství a 
kultury Martině Křížové a Mgr. Martině 
Bartákové. Také děkuji občanům, kteří 
se mě nesčetněkrát ptali na otázky se 
Zpravodajem související, a tím byli pro 
nás inspirující. V neposlední řadě patří 
také díky Mgr. Karlu Vavříkovi, který je 
již několik let odpovědným redaktorem 
Zpravodaje.

S aktuálním číslem se vám dostává 
do rukou nová podoba Zpravodaje. 
Protože vše podléhá a dokonce má 
podléhat přirozenému vývoji, tak 
jsem přesvědčen, že bylo správné 
se zamyslet nad tím jak zpravodaj, 
který je jedním z hlavních mediálních 
výstupů města vypadá a kam bychom 

jej chtěli směrovat. Ve škole nás učili, 
že má být člověk neustále zdravě 
nespokojen a stále se zamýšlet nad 
tím co může zlepšit. Rada města na 
svém prvním červnovém zasedání 
rozhodla, aby Odbor školství a kultury 
připravil novou koncepci Zpravodaje. 
Zaměřili jsme se na koncepční práci 
s fotografi emi (tu nám již umožňuje 
kvalitnější tisk), členění rubrik, zavedení 
rubrik nových a zejména změnu titulní 
strany, která bude přinášet aktuální 

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

O peníze jde vždy „až“ na prvním místě

V letošním Zpravodaji č. 5 jsem Vás 
informoval o snaze města získat 
fi nanční prostředky z různých dotačních 
programů a o podaných žádostech za 
první čtvrtletí 2012 na konkrétní projekty 
a záměry. V této chvíli již u některých 
známe výsledek a můžeme zahájit jejich 
realizace. 

Nejvíce žádostí o dotace bylo 
předloženo na Jihomoravský kraj. 
Zde máme schválenou dotaci na 
vybudování „Přírodní zahrady“ 
u Robertovy vily ve výši 78.000 Kč a na 
udržování čistoty našich cyklostezek 
ve výši 45.700 Kč. Z Jihomoravského 
kraje máme také přidělenou dotaci 
30.000 Kč na vybudování zázemí 
pro rodiny s dětmi na cyklostezce 
- odpočívku s dřevěným molem 
na mokřadu u cyklostezky směrem na 
Žabčice. Jelikož tato částka je výrazně 
menší, než jsme požadovali, odbor 
investic a místního hospodářství podá 
žádost o dofi nancování z programu 
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Nadace Partnerství - Greenways 2012. 
Dále z rozpočtu Jihomoravského kraje 
obdržíme dotaci na podporu činnosti 
naší Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů a na modernizaci budovy požární 
zbrojnice. Zastupitelstvo JMK schválilo 
příspěvek 100.000 Kč na pořízení 
dýchacího přístroje, detektoru plynu, 
el. kalového čerpadla a další výstroje 
a výzbroje a dále částku 160.000 Kč 
na pořízení nových garážových vrat 
budovy požární zbrojnice. 

Na výsadbu pásu zeleně - Založení části 
biokoridoru Výhon - Hájky - Ketličky III. 
etapa jsme z programu Ministerstva 
životního prostředí „Podpora obnovy 
přirozených funkcí krajin“ obdrželi 
dotační příslib ve výši 154.209 Kč.

Z Ministerstva školství a kultury obdržela 
Městská knihovna na 2. ročník akce 
Putování za pohádkou a Odysseova 
prázdninová cesta 5.000 Kč.

Většina již schválených dotačních 
prostředků bude směřovat do životního 
prostředí našeho města a jeho 
nejbližšího okolí. Celkem jsme na tyto 
projekty získali 307.909 Kč. Do oblasti 
bezpečnosti směřuje 260.000 Kč. Částka 
5.000 Kč je směřována do oblasti kultury 
na podporu malých čtenářů.

Žádosti o dotace z EU na připravované 
zateplení objektu mateřské školy 
na sídlišti Družba a přesunutí plynové 
kotelny do objektu ZŠ Židlochovice 
na Tyršově ulici stále čekají na výsledky 
dotačních řízení.

Mohlo by se zdát, že příjmy do pokladny 
města získané pomocí žádostí o dotaci 
podaných v prvním čtvrtletí tohoto 
roku a dosahující v součtu téměř 600 tis. 
Kč výrazně ulehčí městské pokladně. 
Práce při přípravě žádostí jistě nebyla 
zbytečná. Ale na druhé straně je třeba 
vidět i to, co se nám obrazně řečeno 
do rozpočtu nevejde a co obyvatele 
Židlochovic nejvíce tíží. Pokusím se 
vyjmenovat některé z nejčastěji 
zmiňovaných problémů. Z komunikací 
ve vlastnictví města je to nedokončený 
povrch ulice Husovy, dodláždění 
vozovky na ulici Komenského, 
zpevněná komunikace na Coufalíkově 
náměstí nad kostelem a příjezdová 
komunikace k Robertově vile. Chodníky 
nám nejvíce chybí na Nádražní ulici od 
Avionu k Adose a od Havlíčkovy ulice 
po Hortiscentrum. V nejžalostnějším 
stavu jsou chodníky po pravé straně 
Masarykovy ulice od ul. Husovy po 
konec Židlochovic. Často mě vyzýváte 

k zásadnější úpravě polních cest na 
Výhonu. Již několik let jsme upomínáni 
obcí Hrušovany k dobudování 
několika desítek metrů stezky od 
Hrušovan na katastru Židlochovic k 
bezpečnému přechodu u základní 
školy (mimochodem zbudovanému z 
peněz získaných z dotace). Budovy škol 
jsou také v neutěšeném stavu. Mateřské 
škole na sídlišti dosluhují rozvody elektřiny, 
vody i odpady. Okna a dveře netěsní, 
kotelna na konci životnosti ji dokáže 
v zimě jen stěží vytopit. Základní škola 
na Tyršově ulici je vytápěna neefektivní 
zastaralou plynovou kotelnou, která 
s častými poruchami funguje jen 
s největším úsilím údržbářů. A tak bych 
mohl pokračovat dále.

Kde na to všechno několik desítek mil. 
Kč vzít? Městský rozpočet je každoročně 
zatěžován splátkami úvěrů ve výši 4,6 
mil. Kč. Na investice zbývají pouhé 
2 mil. Kč. Z těchto peněz můžeme 
opravit a zbudovat jen minimum z výše 
zmíněného. Také se snažíme maximálně 
šetřit. Nejlevnější ceny energií se nám daří 
vysoutěžit e-aukcemi. Výběrová řízení na 
zakázky města jsou přísně posuzována 
s důrazem na nejnižší cenu a výsledky 
zveřejňovány na našich internetových 
stránkách. Přesto jsou Židlochovice 
dlouhodobě podfi nancovány.

Příjmy do městské pokladny plynou 
převážně z výběru daní státu, 
takzvaného rozpočtového určení 
daní (RUD). Každá obec nebo město 
má podle několika ukazatelů (počet 
obyvatel, rozloha katastru, počet dětí 
ve škole atd.) stanoven přepočet 
z výtěžků na daních státu. Podle 
dosavadního zařazení Židlochovic 
platného od roku 2008 dostáváme 
ročně na jednoho obyvatele přibližně 
6.500 Kč. Podle navrhované vládní 
novely, která bude projednávaná ve 
2. a 3. čtení na červencovém zasedání 
poslanecké sněmovny, by se měl od r. 
2013 zásadně zvýšit příjem malých měst 
a obcí s počtem obyvatel od 2 do 10 
tis. obyvatel. Zároveň se sníží dosavadní 
vysoký podíl na obyvatele v největších 
měst v ČR. Podle propočtů „Svazu obcí 
a měst“ by se tak po schválení novely 
navýšil roční příjem města Židlochovice 
až o 8 mil. Kč. S těmito fi nancemi bude 
daleko snadnější napravovat to, na 
co doposud nebyly v našem rozpočtu 
peníze. Věřím, že i vy budete s napětím 
očekávat naplnění dohody vládních 
stran a že na konci letošního roku bude 
předložen ke schválení v zastupitelstvu 
Židlochovic nový rozpočet s daleko 
optimističtějšími čísly, než byly rozpočty 
v letech předešlých.

pokračování ze str. 129. května 2012 byl založen 
Židlochovický vlastivědný klub. Do 
jeho čela přípravného výboru se 
postavil jako předseda prof. MUDr. 
Peter Wendsche, PhD., jednatelem 
se stal Mgr. Miroslav Cvrk a dalším 
členem tříčlenného výboru se stal 
Mgr. Karel Vavřík. Pro začátek 
byly vypracovány stanovy klubu, 
které byly zaslány k registraci na 
Ministerstvo vnitra ČR ke schválení. 
Vlastivědný klub jako občanské 
sdružení bude otevřen všem, kteří 
jsou ochotni podílet se na badatelské 
práci především v oblasti historie 
Židlochovicka. O další činnosti klubu 
budeme naše čtenáře informovat.

Karel Vavřík

Turistické a informační centrum města 
Brna připravilo i letos pro zájemce o 
historii a sakrální umění komentované 
prohlídky vybraných brněnských 
kostelů. Jedná se o katedrálu na 
Petrově, baziliku na Mendlově 
náměstí, kostel sv. Jakuba a kostel 
sv. Janů s Loretou v Minoritské ulici. 
Prohlídky lze absolvovat každý týden 
v první třech chrámech od úterý 
do soboty od deseti do dvanácti 
hodin dopoledne a od dvou do 
pěti odpoledne, v kostele sv. Janů 
od pondělí do pátku od devíti do 
sedmnácti hodin a v sobotu od osmi 
do dvanácti. Prohlídky nezačínají v 
konkrétní časy, průvodci se budou 
zájemcům věnovat individuálně. Jsou 
bezplatné a potrvají do poloviny září.

Jiří Smutný

Dne 25. března 2012 se v odpoledních 
hodinách uskutečnil výbor Územního 
sdružení Českého zahrádkářského 
svazu Brno - venkov výjezdní zasedání 
v Židlochovicích. Výbor ZO ČZS 
Židlochovice pro ně zorganizoval 
menší program. S našimi hosty jsme 
navštívili Zahradnické centrum 
„HORTIS“, Regionální turistické 
informační centrum, sklepení pod 
radnicí, včetně vinotéky. Po ofi cielním 
zasedání ÚS ve spolkové budově 
ZO a menším občerstvení, jsme se 
společně odebrali na židlochovickou 
rozhlednu. Hostům se v Židlochovicích 
velmi líbilo, což vyjádřil předseda ÚS 
pan Ing. Josef Zavřel a poděkoval 
výboru ZO za takto připravenou akci.

Jan Šotnar

V románsko-gotických prostorách 
Staroměstské radnice v Praze 
vystavuje svoje fotografi e s názvem 
Praha a lidé před 50 lety židlochovický 
rodák a skvělý fotograf Jovan Dezort. 
Zájemci mohou navštívit výstavu ve 
dnech 12. července – 19. srpna 2012. 

Karel Vavřík

Zaznamenali jsme ...



Výběr z usnesení RM 18. května 2012
RM, v souladu se zák. č. 128/2000Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
schvaluje:

přijetí dotace ve výši 78.000 Kč 
na projekt Zahrada Robertovy vily 
– podpora rozvoje zahrady v duchu 
„přírodních zahrad“ na základě smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v 
rámci programu pro poskytování dotací 
v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty pro r. 2012.

RM schvaluje:
podíl města na realizaci akce Zahrada 
Robertovy vily – podpora rozvoje 
zahrady v duchu „Přírodních zahrad“ 
ve výši 42.000 Kč.
návrh smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu JMK ve výši 160.000 Kč na 
výměnu garážových vrat na budově 
hasičské zbrojnice v Židlochovicích.

RM povoluje:
konání taneční zábavy v areálu letního 
kina Židlochovice v termínech 8.6.2012, 
13.7.2012 a 10.8.2012  do 01:00 hod. 
následujícího dne. Výjimka se povoluje 
na základě vyhl. č. 5/2007, článku 4.

Výběr z usnesení RM 1. června 2012
RM, v souladu se zák. č. 128/2000Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
schvaluje:

přijetí dotace ve výši 30.000 Kč na 
projekt Odpočinkové místo k setkávání 
rodin u mokřadu v Židlochovicích na 
základě smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu JMK v rámci dotačního 
programu JMK v oblasti „Podpora pro-
rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 
2012 
přijetí dotace ve výši 45.700 Kč na 
základě smlouvy č. 012906/12/ORR o 
poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v 
rámci programu: Podpora udržování 
čistoty cyklistických komunikací v JMK 
v roce 2012

RM schvaluje:
podíl města na realizaci akce 
Odpočinkové místo k setkávání rodin 
u mokřadu v Židlochovicích ve výši 
maximálně 25.000 Kč

RM rozhodla:
objednat u fi rmy Svítil Plus práce na 
opravě pásové vpusti ulice Komenského 
u náměstí Míru dle nabídky b) - celková 
výměna pásové vpusti
znovu vyhlásit záměr prodeje bytové 
jednotky č. 591/4 v k.ú. Židlochovice 
ve znění shodném s vyhlášením záměru 
v říjnu 2011 se snížením požadované 
nejnižší kupní ceny na 948.000 Kč 
vyhlásit záměr prodeje na pozemky pod 
bývalou  kotelnou na sídlišti  p.č. 2804/1  
o výměře 337 m2, p. č. 2804/2 o výměře 
197 m2 a p. č. 2804/3 o výměře 170 m2 
v k.ú. Židlochovice (ul. Masarykova)

RM schvaluje:
přijetí dotace z Ministerstva kultury z 
dotačního titulu Knihovna 21. století 
na projekt Cestujeme o prázdninách s 
knihovnou ve výši 5.000 Kč

personální obsazení Komise sportu a 
mládeže ve složení: předseda: Mgr. 
Tomáš Dratva, místopředseda: Zdeněk 
Juris, tajemník: Gabriela Motlíčková, 
členové: Ing. Josef Kratochvíl, Martina 
Kučerová, Pavel Floder
navýšení kapacity školní družiny ZŠ z 66 
na 100 žáků a pověřuje vedoucí Odboru 
školství, kultury a cestovního ruchu Mgr. 
Martinu Bartákovou k podání žádosti o 
zápis změny kapacity v rejstříku škol a 
školských zařízení k 1.9.2012
dodatek č. 1/2012 ke smlouvě 102/09 s 
OAZA styl, s.r.o.

RM povoluje:
dne 21.7.2012 konání taneční zábavy 
v areálu fotbalového hřiště FC 
Židlochovice do 02.00 hod. následujícího 
dne; výjimka se povoluje na základě 
vyhlášky č. 5/2007, dle článku 4

RM bere na vědomí:
dopis pana Karla Vavříka proti stavbě 
v Zámecké ulici

Výběr z usnesení ZM 31. května 2012
ZM rozhodlo:

podat Komunální ústavní stížnost podle 
čl. 87 odst. 1 písm. c) Ústavy ČR  a  §  72 
odst. 1 písm. b) zákon č. 182/1993 Sb., 
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších 
předpisů, proti jinému zásahu orgánu 
veřejné moci, spočívajícímu v nečinnosti 
Ministerstva fi nancí ČR, spojenou s 
návrhem na zrušení čl. II bodu 4 zákona 
č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony; text 
stížnosti je přílohou tohoto usnesení
snížit nejnižší kupní cenu u bytu č. 591/4 
v k. ú. Židlochovice na 948.000 Kč 

Výběr z usnesení RM 14. června 2012
RM rozhodla:

vypovědět smlouvu s Eltodo-Citelum, 
s.r.o. na správu a provozování veřejného 
osvětlení k 1.8.2012

RM schvaluje:
úplatu za předškolní vzdělávání ve 
výši 450 Kč měsíčně pro školní rok 
2012/2013
zastupování města Židlochovice ve věci 
Ústavní komunální stížnosti advokátní 
kanceláří JUDr. Jana Vokála, Brno.

RM ukládá:
redakční radě Zpravodaje předložit 
návrh nového statutu Zpravodaje

RM projednala:
připravenost areálu Oáza na letní 
sezónu

RM pověřuje:
pí Lenku Brázdovou, Masarykova 
340, Židlochovice výkonem funkce 
oddávajícího,  schvaluje její účast na 
slavnostních obřadech a stanovuje, 
že je tato členka ZM Židlochovice při 
slavnostních obřadech oprávněna 
užívat závěsný znak.

Ze zasedání rady a zastupitelstva města
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Zaznamenali jsme ...
25. května 2012 uspořádalo město 
Židlochovice ve spolupráci se ZO 
ČZS v Masarykově kulturním domě 
seminář s vinařskou tématikou Jedna 
rodina, rozličné povahy – Frankovka & 
Svatovavřinecké. Na tomto semináři 
vystoupili s přednáškami Ing. Ivana 
Flajšingerová (Židlochovice) - 
Ampelogie odrůd a rozšíření na 
Moravě, Prof. Dipl. Ing. Robert 
Steidl (vedoucí institutu vinařství, 
Klosterneuburg Dolní Rakousko) -
Jak se stává Frankovka vítězem, 
Doc. Ing. Pavel Pavloušek PhD. 
(Zahradnická fakulta, Mendelova 
universita Lednice) - Frankovka, 
Svatovavřinecké a jejich příbuzní 
z pohledu agrotechniky ve vinici, 
Ing. Karel Hanák (Velké Bílovice) 
– Příbuzné odrůdy Frankovky a 
Svatovavřineckého z pohledu 
možné bioprodukce. Semináře 
se zúčastnilo 45 posluchačů. Celý 
seminář moderoval Prof. MUDr. 
Peter Wendsche, PhD.  Na závěr si 
mohli účastníci ochutnat vzorky vín 
z těchto odrůd

Jan Šotnar

Na internetu se nedávno rozšířila 
zpráva o výjimečné konstelaci Marsu, 
který prý bude kterýsi den v srpnu 
letošního roku tak dobře viditelný 
jako Měsíc v úplňku. Podobný jev 
prý bude vidět až za dalších 117 
let a tudíž si nemáme takovou 
příležitost nechat ujít. Nesmíme 
zapomenout ani na naše přátele 
a zprávu jim máme přeposlat. 
Nenaleťme na podobné kachny, 
které se zdají být věrohodnými a 
neváhají při tom použít i barevnou a 
sugestivní argumentaci. Jedná se o 
hoax (anglické slovo hoax označuje 
podvod, mystifi kaci či žert) a je to 
nevyžádaná e-mailová nebo IM 
zpráva. Česky se tomu říká kachna 
či habaďůra. Zpráva nás má nejen 
podvést, ale pobavit především 
její autory, kteří mají radost z 
naší hlouposti. Podobné zprávy 
o neobvyklých astronomických 
jevech už kolovaly před několika 
lety. Autoři jen aktualizují datum a 
zpráva je opět na světě. A tak se 
můžeme třeba dočíst o zaručeném 
konci světa v prosinci 2012. Zkušený 
uživatel internetu si ověří správnost 
údajů např. na serveru České 
astronomické společnosti.

Karel Vavřík
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V poslední době se v našem městě 
opět rozmáhá podomní a pochůzkový 
prodej, a to i přesto, že je od 1. 4. 2012 
zakázán Nařízením města č. 1/2012. 
Porušení tohoto nařízení je bráno jako 
přestupek, za který hrozí prodejci 
pokuta.

Jsme svědky toho, jak jsou občané na 
náměstí zastavováni různými prodejci 
a často i nevybíravým a obtěžujícím 
způsobem přesvědčováni k nákupu.
Podomní prodejci elektřiny a plynu zase 
často „naverbují“ zákazníky, aniž by 

Nenechte se obtěžovat podomními a pochůzkovými prodejci
jim sdělili, že se vlastně upsali novému 
dodavateli elektřiny či plynu. Zazvoní 
u dveří a představí se jako zástupce 
distributora, to znamená ČEZ, PRE nebo 
RWE. Někteří prodejci se navíc nestydí 
tvrdit, že je k lidem posílají z městského 
úřadu.

Snaha prodat zboží nebo službu na ulici 
nebo dokonce v bytě zákazníka často 
hraničí s nejrůznějšími podvody. Nejen, 
že důvěřiví lidé podepíší sympaticky 
vyhlížejícímu prodejci nevýhodnou 
smlouvu, ze které se pak těžko vyvazují, 
ale mohou být také okradeni, zejména 
senioři. Toto se už v Židlochovicích 
nejednou stalo. Velká škoda, že se 
nedávné přednášky „preventisty“ z 

Policie ČR určené především pro naše 
starší spoluobčany, zúčastnili jen tři 
zájemci.

Nevpouštějte do svých bytů či domů 
žádné neznámé osoby, ať už se vydávají 
za kohokoliv. Nenechte si vnutit od 
neodbytných obchodníků „výhodnou“ 
smlouvu nebo produkt v časové tísni. 
Než něco podepíšete, nechte si čas 
na rozmyšlenou. A ta nejjednodušší 
odpověď prodejci? „V našem městě je 
podomní a pochůzkový prodej zakázán, 
porušujete nařízení města, za které Vám 
hrozí pokuta.“ Vy se pak můžete obrátit 
na Městskou policii na tel. 604 290 319, 
která prodejce odkáže do „patřičných“ 
mezí.

Vlastimil Helma
starosta města

A zase ti cyklisté ...

Jen od počátku letošního roku vyšly v 
našem Zpravodaji dva články zabývající 
se problematikou cyklistů v našem 
městě. V nich bylo popsáno chování 
cyklistů očima chodce (spoluobčana), 
který si někdy připadá na chodníku jako 
na cyklostezce. Také jsme v nich cyklisty 
upozornili, jak se mají chovat na silnici 
dle zákona o provozu na pozemních 
komunikacích.

S odstupem času ale zjišťujeme, 
že pravděpodobně židlochovický 
Zpravodaj nečtou, protože někteří 
jedinci při jízdě na kole stále používají 
chodníku a tím ohrožují chodce, kterým 
je chodník určený.

Městská policie prováděla v měsíci 
červnu bezpečnostní akci, při které 
spolupracovala s policií ČR a zaměřila se 
hlavně na prevenci. Strážníci a policisté 
nezodpovědným cyklistům vysvětlovali 
podstatu přestupku a možné následky 
a vše řešili s cyklisty domluvou. Ti někdy 

dokonce ani nechápali, že se nějakého 
přestupku dopouštějí.

Po vyhodnocení dopravní situace ve 
městě, kdy si někteří cyklisté z článků 
ve Zpravodaji ponaučení nevzali a kdy 
selhala i prevence ze strany policie, 
budou strážníci nezodpovědné cyklisty 
za jejich přestupky pokutovat. Snad 
toto nepopulární řešení donutí alespoň 
některé řídit se pravidly silničního 
provozu a jako občané našeho města 
se chovat ke svým spoluobčanům 
ohleduplněji.

Milan Šebek
strážník Městské policie

Rada města rozhodla o přidělení příspěvků 
pro místní neziskové organizace

Rovněž letos rada města přidělila 
fi nanční prostředky místním neziskovým 
organizacím. Učinila tak na základě 
žádostí, které si jednotlivé organizace 
každoročně na město Židlochovice 
podávají.

O výsledném rozhodnutí jsme 
Vás v loňském roce informovali 
prostřednictvím Zpravodaje. Letos 
činíme tedy totéž. Jsem rád za to, 
kolik kulturních a sportovních spolků, 
nadšenců a dobrovolníků v našem 
městě působí. Ti všichni ve svém 
volném čase rozvíjejí chvályhodnou 
a velmi potřebnou činnost, vytváří tak 
nemalé hodnoty, které mnohdy nejdou 
vidět ihned, ale přináší plody později, 
které jsou však o to hodnotnější. Všem 

spolkům a aktivním lidem přeji, ať se jim 
daří v jejich další činnosti.

organizace částka
FC Židlochovice 20.000 Kč
Inspiro o.s. 10.000 Kč
Junák 20.000 Kč
Kynologický klub 30.000 Kč
MC Robátko 40.000 Kč
Myslivecké sdružení 3.000 Kč
Orel Židlochovice 110.000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů 60.000 Kč
Sdružení Židlochovice 40.000 Kč
Skřivánek 60.000 Kč
ŠAK Židlochovice 12.000 Kč
TJ Sokol 140.000 Kč
Vata 40.000 Kč

celkem 585.000 Kč

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Odpovídáme na dotazy
Proč se Židlochovice, kde jsou tři 
sakrální stavby, neúčastní Noci 
kostelů?
Jedná se bezesporu o velmi 
zajímavou a přínosnou akci. V rámci 
podpory rozvoje turistického ruchu a 
propagace našeho města budeme 
usilovat o zapojení do akce v příštím 
roce.

redakce

Mimořádné sdělení
Na základě dopisu Ministerstva 
dopravy ČR o zablokování přístupu 
do Centrálního registru vozidel z 
důvodu přechodu na nový systém, v 
době od 29.6. 15:00 hodin do 9.7.2012 
sděluji, že v těchto dnech budou 
pro veřejnost uzavřena pracoviště 
registru vozidel - technické průkazy a 
schvalování technické způsobilosti.

Mgr. Miroslav Cvrk
tajemník MěÚ



Líná huba, holé neštěstí – tvrdí 
jedno přiléhavé lidové úsloví. A má 
nepochybně pravdu. Nebýt toho, 
že každé ráno po příchodu do školy 
prohodím – kromě pozdravu – pár slov 
s naším školníkem Jaroslavem Puklem 
(tu o počasí, jindy o sportu, sem tam i 
o škole), nedozvěděl bych se, že bude 
za pár týdnů cvičit na XV. všesokolském 
sletu v Praze. Tato tradiční událost je 
letos pro všechny sokoly a sokolky o to 
významnější, že Česká obec sokolská 
oslavuje 150. výročí založení. Není jistě 
od věci připomenout, že pan Pukl je o 
osmdesát let mladší než Sokol. - Slovo 
tedy dalo slovo, v pátek zrána jsem si na 
chvíli sedl s panem Puklem na vrátnici 
a připravili jsme rozhovor pro květnový 
InTELEkt.

Jak jste se ke sletovému nácviku dostal? 
Byla to náhoda, nebo spíš osud?
„Asi obojí, a právě v tomto pořadí. 
Náhodou jsem se ke cvičení dostal už 
před třináctým sletem v roce 2000. 
Tehdy mě chlapi přesvědčili, abych se k 
nim přidal, protože měli málo lidí. A pak 
jsem vystupoval i v Praze. Nacvičoval 
jsem i před čtrnáctým sletem, ale 
týden před Prahou jsem si při jízdě na 
kole po cyklostezce v Blučině zlomil 
ruku a vystoupení už jsem sledoval jen 
v televizi. Takže teď trénuju na svůj třetí 
slet po sobě a to už se dá označit jako 
osud.“

Jste členem Sokola?
„Ovšem, už od svých patnácti let. Tehdy 
to ale byla tělovýchovná jednota v 
rámci jedtnotné celostátní organizace 
ČSTV a až po listopadu 1989 mohl Sokol 

zase navázat na staré tradice včetně 
hromadných vystoupení na sletech.“

Co na vaše cvičení říkají doma?
„Teď už nic, už si zvykli. Dokonce mi fandí, 
zejména moje sestra a moje matka, 
které je dvaadevadesát let. Bohužel 
ani jedno ze dvou dětí se nepotatilo 
a ani vnučka, která má dvacet let, se 
nepodědila. Zkrátka žádný z nich nejde 
v mých stopách a v žádné sletové 
skladbě neúčinkuje. Ale třeba se k tomu 
jednou dostanou až v pozdějším věku 
jako já.“

Mohl byste charakterizovat skladbu, 
kterou nacvičujete?
„Zdá se mi, že není fyzicky tak náročná 
jako byly ty na předcházejících dvou 
sletech. Ale i tak je to fofr! Skladba trvá 
kolem devíti minut, jmenuje se Chlapáci 
III a doprovází ji hudba, která pro ni byla 
zvlášť složená.“

Kolik vás v Židlochovicích nacvičuje?
„Je nás tady celkem čtrnáct a já jsem 
mezi nimi pochopitelně nejstarší. Vždyť 
mi před pár měsíci bylo sedmdesát. A 
nejsou to jen chlapi ze Židlochovic, ale 
i z Hustopečí, Vranovic, ze Sobotovic. 
Ostatně víte, kdo je mezi námi naopak 
nejmladší? Je to David Vávra, letošní 
maturant. I některé další členy naší party 
budete určitě znát. Cvičí s námi totiž i 
židlochovický starosta Vlastimil Helma, 
starosta Sokola Josef Kratochvíl, jeho syn 
Jakub, který také před lety maturoval 
na našem gymnáziu, nebo také manžel 
ředitelky základní školy Karel Král a 
jiní. Máme v sestavě dokonce i jednu 
ženu.“

Čtrnáct cvičenců, to je ovšem dost 
neobvyklý počet pro základní skupinu 
v sestavě…
„Máte pravdu. Základní celek čítá 
36 lidí, a proto jsme museli spojit síly i s 
jinými jednotami v okrese Brno-venkov, 
abychom tento počet dali dohromady. 
A z toho důvodu také pravidelně 
dvakrát měsíčně vždy o víkendu máme 
secvičné srazy. Nacvičujeme už skoro 
rok, ale intenzivně samozřejmě až v 
posledních několika měsících.“

Pocit, co nemá srovnání, aneb chystá se do Prahy na slet

5Společenská rubrikawww.zidlochovice.cz

Jaké máte úbory?
„Bílá trička se šikmým červeným 
průnikem, modré kalhoty a bílé tenisky. 
Jak vidíte, cvičíme prakticky v barvách 
naší státní vlajky. Jsou to opravdu moc 
pěkné úbory.“

Jaká jiná vystoupení připravují 
židlochovičtí sokoli?
„Jsou to celkem čtyři skladby. Kromě 
té naší třetí chlapácké je to cvičení pro 
rodiče s dětmi a mladší žáky, pro ženy 
a konečně skladba pro dorostenky a 
mladší ženy nazvaná Nebe nad hlavou. 
I v té vystupuje několik bývalých či 
současných studentek z naší školy.“

Kde všude budete mít příležitost se se 
svým cvičením pochlubit?
„Premiéru už máme za sebou. Ta byla 
v neděli 3. června na župním sletu v 
Moravských Bránicích. Dále budeme 
vystupovat na krajském sletu v neděli 
17. června v Brně na Sta¬dionu na 
Kounicově ulici, no a pak už na XV. 
všesokolském sletu, který proběhne v 
Pra¬ze od 30. června do 6. července. 
Tam budu navíc účinkovat ještě v další 
skladbě, kterou jsme předvedli před 
rokem na světové gymnaestrádě v 
Lausanne ve Švýcarsku.“

Co vám cvičení na sletu přináší?
„Ten závěrečný pocit na stadionu, když 
člověk cítí, že se to opravdu povedlo, to 
je zkrátka pocit, který se nedá vůbec s 
ničím srovnat. Proto to také dělám. No 
a pak samozřejmě rovněž proto, že je to 
prospěšné pro zdraví.“

Jakým dalším tělovýchovným a 
sportovním aktivitám jste se v životě 
věnoval?
„Už od mládí jsem chodil do Sokola a 
cvičil prostná. Jako dorostenec jsem 
hrával za Židlochovice fotbal. A mým 
velkým koníčkem byla atletika. Bavily 
mě hlavně sprinty, kdežto dlouhé tratě 
jsem nenáviděl. Běhat tak maximálně 
do těch čtyř set metrů, to bylo moje.“
Děkuji za rozhovor. 

Rozmlouval  Antonín Továrek
(Převzato ze studentského časopisu 

InTELEkt, který vydávají studenti 
židlochovického gymnázia.) 



Okénko infokanálu
Vážení čtenáři židlochovického 
Zpravodaje,

v nově zřízené rubrice naší 
redakce Vás budeme každý měsíc 
informovat o aktuálně umístěných 
videoreportážích na internetových 
stránkách města Židlochovice, dále 
o novinkách a změnách, které ve 
vysílání chystáme.

Na úvod červencového čísla bych 
se Vám chtěla především omluvit 
za výpadky zvuku ve vysílání, které 
vznikly z důvodu stavebních úprav 
na infokanále a byly již delší dobu 
plánované . Stále nás trápí kvalita 
vysílaného videa, ale jak jsme již 
několikrát anoncovali, tuto záležitost 
musí vyřešit fi rma Self Servis.

Výčet novinek ve vysílání:
v nejbližších dnech nás čeká  
výměna loga, které jsme předložili 
a bylo schváleno Radou pro 
rozhlasové a TV vysílání
nová rubrika: v uplynulém měsíci 
byla rozšířena nabídka bezplatné 
inzerce.
infokanál začne v nejbližších 
dnech živě vysílat v přízemní 
hale pro návštěvníky MěÚ v 
Židlochovicích.

Nemalý význam má pro občany 
města také  umístění  videoreportáží 
na internetových stránkách města.  
Nově je naleznete v odkazech 
Média/Kabelová TV/Magazíny 
kabelové TV. Zde je umístěno 
celkem 10 videoreportáží, které pro 
Vás chystáme aktuálně doplňovat.

Příspěvky, nápady a videa do 
vysílání  zasílejte prosím na adresu 
infokanal@zidlochovice.cz. Osobní 
kontakt si můžete rezervovat 
každé út a čt na RTIC, Masarykova 
100, Židlochovice. Informace o 
formátech do vysílání naleznete 
na www. stránkách města nebo na 
tel.: 734 352 343

Děkuji Vám, že jste se dočetli až na 
konec našeho Okénka a pevně 
věřím, že naše novinky ve vysílání  
osloví širší okruh diváků.

Na závěr, protože se blíží čas 
dovolených, přeji Všem  krásně 
prožité období léta, načerpání 
spousty nových sil a příjemné 
chvilky strávené u pořadů kabelové 
televize Židlochovice.

Lenka Betášová, redaktorka

–

–

–

1632
11. července byl v Židlochovicích velký 
požár, při kterém shořela radnice, škola 
a jiné obecní budovy.

1962
V červenci bylo v Praze pořádáno 
mistrovství světa v gymnastice. 
Funkcionářům našeho Sokola se 
podařilo uspořádat při této příležitosti 
jedinečné vystoupení československých 
a japonských gymnastů. Tito přiletěli 
do Brna z Prahy 10. července a po 
příletu do Brna byli odvezeni auty do 
zámku, kde byli přivítáni a ubytováni. 
Na večerním vystoupení v divadelním 
sále sokolovny bylo přítomno přes 750 
diváků. Z československých závodníků 
se představili Věra Čáslavská, Libuše 
Cmíralová, Jaroslav Šťastný a Václav 
Kubička. Z japonských gymnastů to byli 
muži Jukio Endo (jenž byl na mistrovství 
světa druhý), Kazuo Abé, Syuti Tsurumi, 
Nobojuki Aihara – mistr světa v prostných. 
Z žen se představily především nejlepší 
japonská gymnastka  Keido Ikeda a 
dále pak Taniko Nakamura, Cinko 
Abukawa a Hiroko Tsuji. Byl to jedinečný 
a ojedinělý sportovní pořad, jenž se ve 
všech směrech plně vydařil. 

1762
V ulici Na Sboře byla malá chaloupka, 
dům č. 14, jejíž majitelé měli až do 
1. srpna 1762 těžké břemeno: měli 
povinnost „chudý pocestný a nemocný 
i taky mrtví lidi“ přechovávat. A dá 
se předpokládat, že o takové hosty 
a nocležníky nikdy nebyla nouze. 
Tento těžký úděl už nechtěl nést 
Franc Procházka, který v tomto roce 

počestného ouřadu slušně žádal, „aby 
ta chaloupka budoucně po všechny 
čase od takového přichovávání a 
nepříležitosti osvobozena byla“. Jeho 
slušné žádosti počestný úřad ráčil 
vyhovět za roční poplatek dvou zlatých 
a jeho chaloupku této nepříjemné 
povinnosti zbavil. V zápisech se pak 
již neuvádí, kde od 1. srpna 1762 
„chudý, pocestný, nemocný a mrtvý lidi 
přechovávali“.

1942
V srpnu 1942 byla v Židlochovicích 
poprvé provedena hromadná 
rentgenová prohlídka plic, a to všem 
obyvatelům od 6 do 70 let. Na dvoře 
sokolovny byla postavena autobusová 
pojízdná rentgenová stanice. Sál 
kina byl přepažen kulisami a v jeho 
přední části byla šatna pro muže, v 
zadní části za kulisami šatna pro ženy. 
Muži byli obnaženi do půli těla, ženy 
měly papírové halenky. Prohlídka byla 
povinná a v Židlochovicích se konalo 
vyšetření i pro okolní obce podle předem 
přesně stanoveného časového pořadí i 
vypracovaných jmenných seznamů. 
Podle těchto seznamů je možno uvést, 
kolik bylo v jednotlivých obcích obyvatel 
ve stáří 6 – 70 roků: Židlochovice 2 764, 
Blučina 1 843, Hrušovany 1 839, Nosislav 
1 464, Přísnotice 964, Sobotovice 611, 
Unkovice 607, Žabčice 1 044. Celkem 
bylo rentgenováno 11 136 osob.

1942
30. června byl zrušen okresní úřad 
v Kloboukách a Židlochovicko bylo 
připojeno k okresu Brno – venkov.

1992
15. července jednal v zámku prezident 
Havel se svým rakouským kolegou 
Klestilem.

Dvojka v dějinách Židlochovic - 7. část

Těžko byste hádali, co toto označení 
znamená: byl to totiž jeden z několika 
hostinců, který existoval už v roce 1781 
v místech, kde dnes stojí sokolovna. 
Název připomíná, že tu ještě před 
hostincem pracovali bednáři, což 
svědčí o existenci pivovaru. Restaurací 
a hospod bylo však ve městě mnohem 
více …

Když koncem roku 1854 podal 
židlochovický hostinský Johann Thiel 
stížnost u okresního hejtmanství v 
Hustopečích, že v obecním hostinci 
(který byl v budově dnešní radnice) se 

neoprávněně vyvařuje a prodává pivo 
a kořalka, spor prohrál. Židlochovické 
obecní právo – purkmistr a radní – se 
tehdy odvolalo a připomnělo okresnímu 
hejtmanství hned několik privilegií, které 
v této záležitosti obec až do té doby 
dostala. Zejména to byly vzácné listiny 
od Ignáce Waldsteina pocházející 
z roku 1445, dále pak od Ladislava z 
Boskovic z roku 1505, Jana a Jaroslava z 
Pernštejna z roku 1533 a 1551, Vratislava 
z Pernštejna z roku 1559, Bedřicha 
staršího ze Žerotína z roku 1592 a mnoha 
dalších. Z nich se spolehlivě dovídáme, 
že původně měla obec řádně povolen 
výčep vína, a to z vlastních vinohradů. 
V lednu 1592 bylo pak obci povoleno 
čepovat i pivo z panského pivovaru 
v Židlochovicích. Ke konci XVI. století 

Sejdeme se na bednárně

Mgr. Karel Vavřík
odpovědný redaktor
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byl již obecní šenk v domě č. 85, kde 
byly také veliké sklepy. V tomto šenku 
bylo čepováno pivo, kdežto víno se 
prodávalo ve zvláštní výčepní místnosti 
na radnici. Když byl v roce 1670 dům č. 
85 prodán, byl pivní šenk přenesen na 
nárožní dům na náměstí, kde tak vznikl 
zájezdní hostinec U zlatého lva. I nadále 
pak zůstal v provozu obecní hostinec 
na radnici, kde se čepovalo až do 1. 
března 1944, kdy byl dán do klidu.

Zajímavá historie je také u hostince U 
zlatého lva (stával vedle bývalé prodejny 
Delim) od roku 1670 až do konce roku 
1961, kdy pro špatný stav budovy musel 
být zrušen. V tomto hostinci byl svého 
času největší sál v Židlochovicích. Hrála 
se zde divadla a v době první světové 
války promítaly i němé fi lmy.

Další známý hostinec z nejstarší doby 

se připomíná v roce 1781, kdy byl obcí 
zřízen další hostinec na tzv. Zavadilce 
neboli Bednárně (v místě dnešní 
sokolovny).  A tak by bylo možno 
pokračovat, poněvadž těch hospod a 
hospůdek byla celá velká řada, téměř v 
každé ulici hned několik. A tak alespoň 
jejich přehled v roce 1900: to byl 
nejvýznamnějším hostinec Vaňkův na 
náměstí (později odkoupen hasičskou 
župou a přestavěn na Národní dům); 
v místech dnešní sokolovny byl stále v 
provozu hostinec Na bednárně. Na 
náměstí v budově dnešní spořitelny 
byl hostinec – hotel Czuppa. Naproti 
radnice byl v provozu hotel U zlatého 
lva. Na radnici byl Obecní hostinec. 
V Masarykově ulici na bývalém domě 
č. 124 byl hostinec U lípy a v domě č. 
408 byla pak Rajhradská pivnice. V 
Nosislavské ulici v domě č. 68 to byl 
hostinec Jana Losy a v domě č. 38 byla 
kavárna s ženskou obsluhou. 

Ve srovnání s tímto výčtem se dnes 
můžeme cítit poškozeni; přesto však 
množství vyčepovaných nápojů rok 
od roku stoupá. Tak v roce 1966, 
kdy byly v Židlochovicích v provozu 
uvedené restaurace, se prodalo: 
Expreso u zámku vyčepovalo za rok 
1962  62 900 litrů piva, 80 litrů vína a 320 
litrů lihovin. Národní dům na náměstí 
(největší židlochovická restaurace se 30 
zaměstnanci a 8 učni) vyčepoval ještě 
podstatně více: 1 878 hl piva, 25 hl vína 
a 27 hl lihovin. Restaurace u Modrého 
hroznu (dnes u Kafků) 260 hl piva, 2,5 hl 
vína a 5 hl lihovin. Restaurace U bažanta 
v Masarykově ulici prodala 262 hl piva, 
137 l vína, a 380 l lihovin. Celkem se tedy 
v Židlochovicích prodalo v roce 1962 
úctyhodné množství: 3 029 hl piva, 2 995 
litrů vína a 3 880 litrů lihovin!

Z kroniky Ozvěny věků a dní
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V letošním lednovém čísle byl uveřejněn 
článek Rozpomínání nosislavských 
evangelíků. Ti vzpomněli mimo jiné 230. 
výročí svého založení vydáním knihy I 
zůstávali v učení apoštolském. Zmiňoval 
jsem se o této knize především v 
souvislosti k historii Židlochovic a tehdejším 
tolerantním Žerotínům, kteří sami byli 
českobratrského vyznání.

Jakoby okrajově byla v knize zmíněna 
také účast miroslavských evangelíků na 
bohoslužbách v nosislavském kostele. 
Chodili tam, jak jsem se v knize dozvěděl, 
pravidelně a pěšky. Poznámka mne 
zaujala, avšak neměl jsem dostatek 
informací k tomu, abych se o účasti 
Miroslavských na bohoslužbách v 
Nosislavi mohl fundovaně zmínit. Doplňuji 
proto lednový článek o tyto zajímavosti, 
které mně nedávno poskytla PhDr. Lia 
Ryšavá z Miroslavi. Věřím, že zaujmou i 
čtenáře židlochovického Zpravodaje.

S panováním císařovny Marie Terezie 
a jejího syna Josefa II. souvisí celá 
řada reforem (patentů), kterými se 
snažili zmodernizovat i ulehčit život na 
obrovském území, kterému vládli. 13. října 
1781 přednesl Josef II. svým ministrům 
tzv. toleranční patent. Upravoval 
jím náboženskou situaci v říši. Císař, 
sám dobrý katolík, si uvědomoval, že 
hospodářská prosperita státu si žádá také 
určitou toleranci v náboženské oblasti. 
Věděl, že náboženská nespokojenost 
nikterak nepřispívá hospodářskému 
rozvoji. Rozhodl se proto, aby se vedle 
ofi ciálního římskokatolického vyznání 
smělo také veřejně a bez trestu vyznávat 
řeckokatolické a evangelické vyznání. 

Vždyť i mimo habsburskou říši byly 
protestantské náboženské směry běžně 
uznávány i jinde v Evropě.

Císař nepočítal s tím, že se informace o 
tolerančním patentu rozšíří velmi rychle 
téměř do všech panství a že se přihlásí 
tak veliké množství do té doby tajných 
evangelíků, prostých venkovanů, kteří si 
po generace uchovávali povědomí o 
víře svých otců a mnohdy s nasazením 
života skrývali i zakázané knihy – bible, 
postily či kancionály1). Toleranční patent 
také určoval, za jakých okolností mohl 
vzniknout evangelický sbor, který byl 
ovšem stále podřízen katolické faře, a 
také určoval, jak má vypadat modlitebna. 
Nesměla mít věž ani zvony, musela být 
mimo hlavní komunikaci, svým vzhledem 
nesměla připomínat kostel. Bylo také 
určeno, kdy a kde a za jakých podmínek 
se lidé k protestantskému vyznání mohou 
přihlašovat.

V Miroslavi, která je od Nosislavi 
vzdálena vzdušnou čarou 25 kilometrů, 
se v březnu 1782 v zámku sešla komise, 
která posuzovala počty přihlášených k 
evangelickému náboženství v Miroslavi. 
Předepsaný počet – 500 duší nebo 
100 rodin – se však nenašel, a tak byli 
miroslavští evangelíci přifařeni k Nosislavi.  
Víc jak šedesát let se vydávali do 
nosislavského kostela – buď pěšky, nebo 
povozem. Snadno si spočítáme, že tato 
cesta trvala v lepším případě pět hodin. 
Z Miroslavi vycházeli do Nosislavi kolem 
půlnoci, aby včas dorazili na bohoslužbu.  
Rozvodněná řeka Svratka před Nosislaví 
jim často nedovolila dostat se k cíli 2). 
(Rozvodněná řeka Svratka byla také 
jedním z uváděných důvodů v žádosti 
miroslavských evangelíků o povolení 
stavby kostela.).

Malý dodatek k článku Rozpomínání nosislavských evangelíků
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Mgr. Karel Vavřík
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V devadesátých letech minulého století 
si symbolicky cestu z Miroslavi do Nosislavi 
několikrát připomněli mladí miroslavští 
evangelíci. Kráčeli tak ve šlépějích svých 
předků. Přes Suchohrdly, Trnové Pole a 
Vlasatice kráčeli polními cestami a přes 
remízky do Nosislavi. Naposled si tuto 
cestu zopakovali 9. října 2011 a došli prý 
značně vyčerpaní.

Závěrem si dovoluji citovat PhDr. Liu 
Ryšavou, která mi poskytla převážnou 
část uvedených informací. „Kdo zná 
svoje dějiny, lépe porozumí současnosti 
a nebojí se budoucnosti. S úctou si 
připomínáme statečné předky a jsme 
vděčni za náboženskou svobodu, v 
níž žijeme. To, že jsme sice rozděleni 
do různých křesťanských církví, nás v 
dnešní době už nevede k náboženské 
nesnášelivosti, ale k vědomí, že patříme 
do jedné velké křesťanské rodiny. Od 
tolerance, přes svobodu k vzájemné úctě 
a oboustrannému respektu – to je možná 
nejlepší dárek k 230. narozeninám.“
_______________________________________

Podle publikace Frant. Kleina Čtení o minulosti 
nosislavské bylo v Židlochovicích v roce 1633 
pouze 44 katolíků a 240 evangelíků. Nosislav 
ve stejném roce měla 251 evangelíků. 
Procentuálním počtem byly nejevangeličtější 
obcí Vojkovice, kde bylo sotva 9% katolíků.
Touha mít vlastní kostel a posléze i samostatný 
sbor se miroslavským evangelíkům splnila až 
v roce 1846. Miroslavský evangelický kostel 
je jeden z posledních, které byly postaveny 
ještě podle nařízení tolerančního patentu 
– je bez věže a bez zvonů, stranou hlavní 
komunikace. Pro úplnost je třeba ještě dodat, 
že také v Nosislavi měli původně evangelíci 
pouze modlitebnu. Evangelický kostel v 
Nosislavi byl stavěn v letech 1872 – 1876.

Poznámka:
Podrobněji také článek na pokračování 
Protestantství na židlochovickém panství v 
polovině třicetileté války – viz Židlochovický 
zpravodaj 2009 – číslo 6 a dvojčíslo 7-8.

1)

2)
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Na našem 90. výletě jsme se rozhodli 
prozkoumat nedávno otevřenou 
Mandloňovou rozhlednu v Hustopečích. 
Tentokrát jsme vyrazili sice v obvyklém 
složení, avšak tentokrát netradičně na 
kolech.

Naše cesta vedla oblíbenou 
“cyklostezkou” kolem Foroty do Uherčic. 
Největší zajímavostí je místní kostel 
– měl být původně postaven ve Vídni. 
Na chybu v projektu se naštěstí přišlo, 
bohužel v té době již byly vybudovány 
základy a tak se stavba jen zredukovala 
z trojlodního chrámu na dvojlodní. 

Z Uherčic jsme vyrazili po vinařské stezce 
k Hustopečím, avšak daleko jsme se 
nedostali. Zastavili nás pořadatelé 
Agrotec rallye a tak jsme se museli vrátit 

Tip na výlet
zpět a pokračovat po silnici do Starovic 
a pak po silnici pod rozhlednu. Zde nás 
čekalo krátké strmé stoupání, na jehož 
vrcholu jsme všichni sotva popadali 
dech. Pak jsme již mírným stoupáním 
dosáhli kýženého cíle – Mandloňové 
rozhledny, která byla otevřena letos v 
dubnu. Rozhledna byla vybudována 
uprostřed unikátních mandloňových 
sadů, je 14 metrů vysoká a její konstrukci 
tvoří železo a dřevo. 

Nejkrásnější pohled z jejího vrchu se 
nabízí v dubnu a květnu, kdy pod ní 
rozkvétá růžová záplava mandloňových 
květů. Mimo mandloní lze z rozhledny 
dohlédnout na nedaleké Pavlovské 
vrchy. Chvíli jsme vychutnávali nádherný 
rozhled a pak se již vydali proti směru 
naučné stezky do Hustopečí a odtud 
pokračovali po státní silnici zpět do 
nosislavské restaurace Pálava, kde jsme 
výlet zakončili výborným obědem.

Ing. Petr Válek

V úterý 8. května 2012 jsme se konečně 
dočkali a vyrazili na společný výlet 
autobusem do rakouské metropole. Sešlo 
se nás 49 včetně našeho pana faráře 
otce Pawla. Ranní odjezd se konal za 
slibného krásného počasí. Opravdu jsme 
si lepší nemohli přát. Po celý den svítilo 
sluníčko, ale nebylo nepříjemné horko.

Zastávku v Schönbrunnu využil každý po 
svém, někteří si prohlédli zámek, další 
vystoupali až k vyhlídce nad nádhernou 
fontánou v parku, či si prohlédli krásnou 
francouzskou zahradu a také stihli menší 
občerstvení.

Při okružní cestě po Ringu nás náš ochotný 
průvodce, rodák z Hrušovan dr. Petr Slouk 
průběžně upozorňoval na významné 
budovy a místa v centru a také přidal 
některé zajímavosti.

Po okružní jízdě jsme vystoupili u muzeí 
poblíž sochy císařovny Marie Terezie, 
kde jsme pořídili památeční skupinovou 
fotografi i. Přes Hofburg (vídeňský hrad) 
jsme se dostali na Michaelerplatz, kde 
byl kratší rozchod. Někteří měli štěstí a 
obdivovali krásné bílé lipicány, které 
právě odváděli přes ulici z výcviku do 
jejich ustájení. Po prohlídce kostela sv. 
Michaela jsme se prošli promenádní ulicí 
Kohlmarkt a Graben, kde se někteří z nás 
nechali zlákat nabídkou výborné zmrzliny. 
Také je zde možnost navštívit pravou 

Farníci ve Vídni
vídeňskou kavárnu či si dát dobrý oběd.
S celou skupinou jsme pak navštívili 
nedaleký kostel sv. Augustina. Dalším 
naším cílem byla Kapucínská hrobka 
Habsburků. Zde odpočívá mimo jiných i 
poslední rakousko-uherská císařovna Zita, 
manželka bl. Karla I. Rakouského, i její syn 
Otto Habsburský (+ 4. 7. 2011) se svou chotí. 
Ulicí luxusních obchodů Kärtnerstrasse 
jsme prošli k Svatoštěpánskému dómu. 
K našemu zklamání však byla vysoká jižní 
věž pro turisty uzavřena, a tak se nabízela 
prohlídka vnitřních prostor chrámu, 
případně nižší severní věže s výtahem. 
Na samostatnou prohlídku centra Vídně, 
občerstvení a odpočinek jsme pak měli 
přes hodinu volno.

Na závěr jsme se společně vydali ke 
kostelu Maria am Gestade (Panny 
Marie Na nábřeží), kde je pochován 
hlavní patron Vídně sv. Klement Maria 
Hofbauer, rodák z Tasovic u Znojma. Zde 
jsme si společně zazpívali několik slok 
mariánských písní.

Při zpáteční cestě ulicemi k náměstí 
Marie Terezie nás překvapilo množství 
policistů v ulicích a uzavřené přístupové 
cesty do centra. Po příchodu k Univerzitě 
se vše vysvětlilo, připravovala se zde 
manifestace, kvůli které byl uzavřen i 
Ring. Tak se stalo, že jsme se stali na více 
než hodinu nechtěnými, unavenými 
přihlížejícími pochodu manifestujících, 
kvůli kterému se zdržel v ucpaných 
ulicích i náš autobus. Odjížděli jsme pak 
od památníku Marie Terezie s velikým 
zpožděním, což nám trochu pokazilo 
celkový dojem z hezkého výletního dne.

Hana a Ladislav Najmanovi



Ještě před závěrem astronomického 
jara tu máme léto na samém vrcholu. 
Týdenní vedra v polovině června jsou 
toho jistě důkazem. A tak nad sklenicí 
vychlazeného piva (případně při 
sledování účinkování našich fotbalistů 
na mistrovství Evropy) můžu s odstupem 
podrobněji zhodnotit jednotlivé měsíce 
uplynulého ročního období.

Letošní březen byl již nakloněn jarnímu 
počasí. První polovina byla ještě 
chladnější se zápornými ranními 
teplotami a dvěma dny se slabou 
sněhovou pokrývkou, druhá polovina 
pak byla výrazně teplotně nadprůměrná 
(maximální teploty vystoupily v 7 dnech 
nad +20°C) s ochlazení v posledních 3 
dnech. Výsledná průměrná teplota vyšla 
nadnormální (+7,48°C, odchylka +2,59°C) 
a představuje vůbec nejvyšší hodnotu 
za posledních 22 let. Napršených 
2,4mm srážek (pouze 2 dny s deštěm) 
představuje extrémně podprůměrné 
množství (7,0%) a znamená nejsušší 
březen za 22 let měření. Minimální 
teplotu -7,4°C jsem naměřil 7. března, na 
maximální hodnotu +22,1°C vyšplhala 
teplota dne 25. března a tato hodnota 
je rovněž měsíčním rekordem. Celkově 
jsem v 7 případech přepisoval rekordní 
teploty pro příslušné dny. I proto hned na 
začátku astronomického jara rozkvetly 
(se značným předstihem) ovocné 
stromy (meruňky). Naopak jsem v měsíci 
zaznamenal 12 dnů s mrazem a také 1 
den se sněžením a 2 dny se sněhovou 
pokrývkou (1cm sněhu). Vlivem teplého 
počasí sníh na horách postupně ubýval, 
ale vzhledem k poměrně výrazným 
zásobám v uplynulé zimě bylo sněhu 
až do konce měsíce na lyžování dost, i 
když jen v hřebenových polohách (Šerák 
75cm, Lysá hora 135cm).

Nejstudenějším březnem se stal ten v 
roce 1996 s průměrnou teplotou +0,8°C 
(odchylka -3,3°C), který měl 23 dnů s 
ranním mrazem, 11 dnů se sněhovou 
pokrývkou a maximální teplotu v celém 
měsíci pouze +10,3°C. Nejteplejším 
březnem se stal právě ten letošní.
Letošní duben (i když  to podle výsledné 
průměrné teploty nevypadá) byl spíše 
nevydařený. Rekordně teplý poslední 
víkend dal však zcela zapomenout na 
předchozí nevydařené dny. Užili jsme si 
jak studené dny se zápornými teplotami 
(zejména velikonoční pondělí), tak v 
závěru první letní a tropické dny letošního 
roku (první třicítky v měsíci dubnu za 
posledních 22 let). Průměrná teplota 
+11,37°C byla s odchylkou +0,76°C ještě 
v mezích normálu, úhrn srážek 19,8mm 
představuje mírně podprůměrných 63,7% 

Extrémně suché jaro 2012
(tak jako 3 předchozí měsíce letošního 
roku). Po většinu měsíce převládalo 
počasí s velkou oblačností a teplotami 
kolem +15°C (občas přechodně pod 
+10°C a sněhovými přeháňkami), závěr 
byl slunečný a rekordně teplý (vyskytly 
se 2 dny s tropickými teplotami, byly 
to první tropické dny v dubnu vůbec). 
Srážek bylo poměrně málo, nejvýraznější 
byl celodenní déšť uprostřed měsíce (s 
výjimkou ledna jde o měsíce srážkově 
podnormální). Maximální teplotu s 
hodnotou +31,4°C jsem zaznamenal 
posledního dubna (poslední 4 dny v 
měsíci jsem přepisoval rekordní teploty), 
na minimální hodnotu -4,3°C klesla 
teplota při ochlazení na velikonoční 
pondělí (uvidíme, jak se s tímto mrazem 
vypořádaly kvetoucí meruňky). Celkem 
se vyskytly 3 dny se zápornou minimální 
teplotou. Vzhledem k dostatečným 
sněhovým zásobám sněhu na hřebenech 
hor a „příznivému“ počasí vydržel sníh 
na hřebenech až do závěrečných 
tropických dnů.

Nejchladnějším dubnem byl ten v 
roce 1997 s průměrnou teplotou 
+7,0°C (odchylka -2,2°C). O chladném 
průběhu tohoto měsíce napovídá 11 
dní s mrazem (minimální teplota -3,7°C) 
a 2cm sněhu, které napadly ráno 16. 
dubna. Nejteplejší duben byl ten loňský, 
který byl velmi slunečný a teplý (i když ne 
extrémně co do maximálních teplot) a 
velmi suchý (jen 2,2mm srážek) a zcela 
postrádal aprílový ráz (průměrná teplota 
+14,32°C představuje odchylku +5,12°C 
nad normálem).

Letošní květen pokračoval v nastoleném 
trendu, byl nadprůměrně teplý (3. 
nejteplejší za 22 let) a velmi suchý 
(nejsušší za sledované období). Průměrná 
teplota vystoupala na +17,39°C 
(odchylka +1,94°C), spadlých 13,2mm 
představuje silně podprůměrných 36,1% 

Ing. Karel Král
normálu. Po většinu měsíce převládalo 
teplé letní počasí narušené uprostřed 
měsíce chladnějším obdobím (13. až 18. 
května). Na maximální hodnotu +32,2°C 
(3. nejvyšší teplota v květnu) vyšplhala 
teplota hned 2. května (horká epizoda 
na přelomu dubna a května). Minimální 
teplotu +1,0°C jsem naměřil na konci 
chladného období dne 18. května a je to 
3. nejnižší teplota v květnu od roku 1990. 
Celkem jsem zaznamenal 4 tropické 
a 20 letních dnů (v obou případech 
výrazně nadprůměrné množství). Srážky 
padaly pouze v 5 dnech a přispěly tak k 
výraznému srážkovému defi citu, příroda 
vypadá jako uprostřed léta po horkých 
suchých dnech. Nízký úhrn srážek měl 
za následek slabou úrodu jarních plodin 
(třešně, jahody), v mnoha případech 
plody zaschly.

Nejchladnější byl květen 1990 s průměrnou 
teplotou +10,6°C (odchylka -4,0°C) s 
žádným letním dnem (maximální teplota 
+22°C) a 16 dny s teplotou pod +15°C. 

Nejteplejší květen pak byl v roce 2003 s 
průměrnou teplotou +17,6°C (odchylka 
+3,0°C), kdy bylo celkem 17 letních a 
2 tropické dny (maximum 31,3°C již 8. 
května).

Z charakteristiky jednotlivých měsíců nám 
vychází jaro relativně teplé a značně 
suché. Naštěstí se v úvodu června příroda 
vzpamatovala a poměrně výraznými 
dešti začala snižovat srážkový defi cit. A 
tak si v současných vedrech přejme léto 
z hlediska počasí vyrovnanější, než jaké 
jsme zaznamenali v průběhu měsíce 
června. V porovnání s loňským rokem tu 
bohužel máme jeden negativní moment v 
podobě slabší úrody meruněk (ale i jiných 
produktů našich zahrádek). Letní náladu 
nám to ale jistě nepokazí a skutečnost, 
že naši fotbalisté do semifi nále mistrovství 
Evropy nepostoupili, také ne.
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8. června se v restauraci Za komínem 
uskutečnil další výjimečný jazzový 
koncert. Radek Zapadlo vystoupil se 
svými spoluhráči a nadělil publiku dva 
vydatné bloky kvalitní jazzové muziky. 
Jako hosta si přizval amerického 
jazzmana Skipa Wilkinse, který se již 
publiku představil s Marií Puttnerovou na 
témže místě před dvěma měsíci. Využil 
jsem této příležitosti a zeptal se Radka 
na pár otázek.

Jak se vám dnes hrálo? 
Hrálo se nám výborně. Myslím si, že dnes 
tady byla výborná atmosféra a bylo to 
takové uvolněné. Bylo to prostě fajn.

Když jsem Vás dnes poslouchal, 
vzpomněl jsem si na vyzrálé jazzové 
americké bardy…  jejich frázování atd. 
Posloucháte americký jazz? 
No jo, tak to je základ. Jazz je vlastně 
široký pojem. Každý si pod tím představí 
něco trochu jiného… Pro někoho je to 
dixieland, pro někoho free jazz… Člověk 
když hraje tuhle muziku, tak si postupně 
objevuje svůj vlastní hudební svět a 
sleduje nějakou cestu.

Jaká byla přesně vaše cesta k jazzu? 
Chodil jsem do hudebky tady v 
Židlochovicích. Učil jsem se na klarinet 
u pana učitele Hrdličky. Měl jsem tehdy 
období, bylo to tak dva roky, kdy jsem 
víc cvičil, potom to ale přešlo. Jak 
jsem dokončil základku, zkoušel jsem 
hudební konzervatoř v Brně, klasiku. V 
té době mě ale zrovna hraní nebavilo, 
moc jsem se na zkoušky nepřipravil, a 
tak mě nevzali.

A kam jste se tedy hlásil? 
Šel jsem na gymnázium, a jelikož 
jsme s  klukama v Židlochovicích dali 
dohromady rockovou kapelu, začal 
jsem hrát na saxofon. To bylo v roce 
1991.

Jak se kapela jmenovala? 
Jmenovala se Brevíř moderního 
člověka. Bylo to skvělé období, kdy 
jsme to hodně prožívali. A pak jsem v 
roce 1994 jel na jazzovou dílnu, která 
se každoročně konala ve Frýdlantu v 

Čechách. Jeli jsme tam s kamarádem 
Vladanem Ronnerem, který taky zkoušel 
hrát jazz. Ve Frýdlantu jsem se dozvěděl, 
že existuje v Praze jazzová konzervatoř. 
To jsem byl ve třetím ročníku na gymplu, 
tak jsem začal cvičit a snažil se tam 
dostat. Přijali mě a studoval jsem tam 
potom 5 let.

Jak funguje hudební komunikace mezi 
jazzovými muzikanty? 
V podstatě základ je, že hrajeme 
nějakou skladbu, která má určitou 
formu. Každý tu skladbu musí znát, musí 
znát harmonii. Pak záleží na domluvě, 
jak to pojmeme. Například na začátku 
se zahraje téma, pak přijde improvizace 
a na sóla se prostřídá, kdo chce.

Pro jazz je určitě třeba, aby byl člověk 
muzikální… jaká je hudební tradice u 
vás v rodině?   
Doma máme klavír po pratetičce. Ta 
učila tady v hudební škole. Moje sestra 
chodila do hudebky na klavír a já jsem 
chtěl taky chodit. Pamatuju si, že přišli 
z hudebky do mateřské školky, my jsme 
tam měli něco zazpívat a vytleskat a oni 
mi potom řekli, že mám talent.

A váš první nástroj? 
No, tak jsem pak začal chodit na 
zobcovou fl étnu. Potom jsem chtěl hrát 
na klavír, ale tam jsem se nedostal, 
protože měli plno. Rozhodoval jsem se, 
na co budu hrát, a v hudebce mi navrhli 
klarinet. Tak jsem začal na klarinet, ale 

Místostarosta se ptá...
Radka Zapadla, saxofonisty a židlochovického rodáka

Radek Zapadlo (1976)
Rodák Židlochovic, absolvent Konzervatoře Jaroslava Ježka, nyní studuje na 
Janáčkově akademii muzických umění v Brně. V současné době spolupracuje na 
projektu Michala Horáčka „Český kalendář“ ve Švandově divadle v Praze, hraje v 
pražských kapelách Matěj Benko Quintet a Miriam Bayle Band a v brněnském Two 
generation triu s basistou Vincencem Kummerem a kytaristou Vilémem Spilkou.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

moc mě to nebavilo. Nebo spíš chvilku 
jo a chvilku ne. (smích)

A šlo vám to? 
No, ze začátku mně to šlo i bez cvičení, 
to bylo dobrý… Ale později jsem stejně 
musel začít cvičit. Hudbu jsem vlastně 
objevil až s improvizací. To na mě 
začala nějak víc promlouvat. Zjistil jsem, 
jak moc mě to baví.

Hráli jste doma v rodině? 
Myslím, že zásadní bylo, že taťka nám 
na klavír hrával a k tomu zpíval písničky. 
To byl pro mě určitě impuls. Taky jsme 
doma měli gramofonové desky a já si 
občas nějakou poslechl, např. jsem 
měl rád Abbu, desky Beatles a klavírní 
koncert b moll od Čajkovského.

Jste židlochovický rodák. Co vás 
spontánně  napadá, když se řeknou 
Židlochovice? 
Bydlím sice v Brně a učím v hudební škole 
v Pohořelicích, ale v Židlochovicích jsem 
doma a mám to tady moc rád. Když si 
chci odpočnout, vezmu Rafíka, našeho 
psa, a jdu na procházku do Hájku.

Co chystáte pro posluchače do 
budoucna, CD, koncerty? 
Nedávno jsem se podílel na CD k projektu 
Michala Horáčka „Český kalendář“, 
od podzimu jsou v plánu koncerty k 
Horáčkovým kulatým narozeninám, kde 
bych měl taky hrát. V Praze vystupuju 
ještě s kvintetem vynikajícího klavíristy 
a skladatele Matěje Benka. Na podzim 
nás čeká cesta na jazzový festival do 
Dillí a měli bychom točit naše druhé 
cédéčko. Rád bych tuto kapelu někdy 
dovezl sem do Židlochovic.

Díky za rozhovor. 

zleva: Radek Zapadlo, Tomáš Šenkyřík | foto: Milena Moudrá
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KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Milostné romány
BEVERLEY – Rebelova spása

Romány pro ženy
KLEYPAS – Místo v životě

Romány českých a slovenských 
autorů
DOLEŽALOVÁ – Kolej Today
KELEOVÁ-VASILKOVÁ  – Dva životy

Romány světových autorů
BEAHM – Třeskutá kniha – Teorie 
velkého třesku
KUMPFMÜLLER – Nádhera života

Historické romány
PLAIDY – Kastilie pro Isabelu
CRISTEN –  Dámský mír
CHADWICK – Proti králi
BOWER – Hříchy rodu Borgiů

Detektivní romány a thrillery
JUNGSTEDT – Neviditelný
LARRSON –  Temná stezka
THEORIN – Smršť
TUOMAINEN – Léčitel
CONNELLY – Pátý svědek

Horory
AJVIDE LINDQVIST – Jak zacházet s 
nemrtvými
KING - Zhubni

Fantasy romány
BOWDEN – Assassin’s Creed: 
Renesance, Bratrstvo, Tajná křížová 
výprava

Dobrodružné romány
KHOURY – Ďáblův elixír
CHRISTOPHER – Rudý Templář

Válečné romány
RADULIĆ – Láska za ostnatým 
drátem

Životopisy
SEGEV – Simon Wiesenthal
PAFKO – Šlo to skoro samo
LOEWY – Úseky polojasna
JOHNSON - Churchill

Literatura faktu
MILES – Devět životů Otto Katze
KAISER – Královské děti
 
Naučná literatura
LAMSCHOVÁ – Jídlo jako životní 
styl II.
NEŠČÁKOVÁ – Zákoník práce 2012 
v praxi
DOLEŽALOVÁ – Domácí krabičková 
dieta

Novinky v knihovně
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Jak jsme poslali vzkaz do zahraničí ...

Jak  jsme poslali vzkazy do zahraničí….
V pátek 1.6. jsme pro naše nejmenší 
školáky připravili Den plný her s 
překvapením. Tím překvapením byl náš 
senzační pan školník Vavřinec  Mrkvica, 
který se ráno objevil na školním dvorku s 
bombou - héliovou. Ta nám posloužila k 
nafouknutí  balónků, do něhož  si každý 
žák vložil vlastnoručně napsaný vzkaz 
se svým jménem , mailovou adresou 
a doplnil pěkným obrázkem našeho 
města (zámek, rozhledna, škola).

Každý popřál svému balónku pěkný let  
a vypustil jej do světa.  S paní učitelkou 
napjatě otvíráme naše mailové 
schránky a doufáme, že právě ten náš 
balónkový vzkaz někdo objeví.

A vskutku, první odpovědi jsou tu.  
Citujeme z mailů, které děti dostaly:
„Ahoj Honza,dnes sme našli Tvoj 
odkaz,ked sme boli v lese na hríby.
Volám sa Saška,mám 9 rokov a chodím 
do 3.triedy v ZŠ Bojná,okres Topoľčany.
Tvoj odkaz som našla pod vrchom 
Marhát,ktorý sa nachádza v Považskom 
Inovci.Veľmi som sa potešila a rozhodla 
som sa Ti napísať. Bývam v Lipovníku a 
píšem s maminho mailu.S pozdravom 
Saška :))))“

„Odkaz pro zacku 2.b tridy Ladenku 
Vyoralkovou! Tvuj balonkovy vzkaz 
jsme  nasli 2.cervna na nasem dvorku v 
obci Modrova,je to malebna dedinka 
asi  17 km od lazenskeho mesta 
PIESTANY na Slovensku.Byli jsme velice 
poteseni,protoze pochazime z Brna a 
v teto dedince zijeme uz 31 roku.Mila 
Ladenko,prejeme Ti mnoho uspechu ve 

skole a krasne prazdniny,ktere se uz blizi.
Pozdrav posilame i pani ucitelce,ktera 
tuto krasnou akci vymyslela. Za celou 
rodinku Koscovu-Ruzena /61 roku/“

5. 6. jsme dostali odpověď až z Nitrianskej 
Blatnice od Daniely. Nenapsala o sobě 
zatím nic konkrétnějšího, tak uvidíme, 
zda bude psát dál.

A 8. 6. přišel tento pozdrav:
„Dobry den vam prajem. 
Balonik zo vskazom co ste vypustali 
1 juna asi doletel najdalej. Odkaz  od 
Ondra Kumzaka aj z nakreslenim 
obrazkom (je tam nakresleny hrad) 
priletel na Slovenko do obce Zikava okr. 
Zlate Moravce. Odkaz nasiel moj syn v 
zahrade dna 7. 6. 2012. Moj syn sa vola 
Mirko Mikus a teraz ide do prvej triedy ZS 
Topolcianky. Mirko teraz oslavil 6 rokou. 
Touto cestou pozdravuje ziaka Ondra 
Kumzaka a obrazok sa mu velmi paci. 
Pise to za mna moja mamina lebo ja 
neviem este pisat. S pozdravom Mirko 
Mikus“

Netrpělivě čekáme na další vzkazy a  
těšíme se, že nás ještě někdo překvapí 
...

Mgr. Petra Dobrovolná
třídní učitelka 1.A
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Zlatá a bronzová medaile
pro Veroniku Srncovou z Mistrovství ČR

Poslední víkend v dubnu se konalo v 
Praze MČR v kategorii U13. Náš oddíl 
reprezentovaly dvě hráčky. Veronika 

Srncová a Barča Otáhalová. Bára, která 
v této kategorii bude hrát ještě dva roky, 
má veškeré úspěchy před sebou. Verča 
už příští rok postupuje do kategorie U15.
Zlatou medaili, a tím i titul mistryně České 
republiky, získala Verča ve čtyřhře spolu 
s Bertou Ausbergerovou z Proseku Praha, 
kdy ve fi nále porazily nasazené jedničky 
Terezu Járovou a Terezu Švábíkovou.

Bronz získala ve dvouhře, kde v napjatém 
boji o fi nále podlehla nasazené jedničce 
22:20 a 22:20.

Mistrovství bylo pěknou tečkou za 
úspěšnou sezonou Veroniky. Celkem 
ze čtyř republikových turnajů získala 
9 medailí. (4 zlaté, 1 stříbrnou a 4 
bronzové).

Veronice gratulujeme a přejeme mnoho 
dalších sportovních úspěchů.

Vlastimil Helma
vedoucí oddílu badmintonu

Americký dětský sbor GABRIEL v Židlochovicích

S velkým potěšením přijal pěvecký sbor 
Skřivánek zprávu pořadatelů světového 
hudebního a soutěžního festivalu  SUMMA 
CUM LAUDE ve Vídni, kde v loňském 
roce Skřivánek vystupoval jako host na 
dvou koncertech. Ne jinak tomu bude 
i letos. V loňském roce Židlochovice 
navštívil australský studentský sbor, 
letos zavítá do Židlochovic dětský sbor 
GABRIEL z Los Angeles. 

V září to bude již pět let, co Skřivánek 
prožil krásné chvíle nejen na koncertních 
pódiích, ale i při společenských 
setkáních, která v nás zanechala 
nezapomenutelné zážitky. Těšíme se, že 
budeme moci našim přátelům oplatit 
jejich starostlivost a pohostinnost, o což 
se zasloužili organizátoři sborového 
festivalu LACA MUSIC v Los Angeles. 

Vídenští pořadatelé ve spolupráci 
s dirigentem Mr. Samuelem Linem  
umožnili setkání dětí se „skřivánky“ 
na společném koncertu, který se 

Zdeňka Vrbová
sbormistrině ŽDS Skřívánek

uskuteční 8. července 2012 v 19:00 
hodin v židlochovickém kostele. Přivítáni 
proběhne u zámku, následovat bude 
prohlídka zámku a poté občerstvení 
v restauraci PAVIR.

Na koncert zveme všechny sboristy 
(i minulé). Zveme samozřejmě rodiče a 
všechny zájemce, kteří mají rádi zpívající 
mládí. Přijďte potvrdit pravdivost slov: 
“Zpěvem k srdci, srdcem k hudbě“. 
Koncert zahájí krátkým uvítacím 
vstupem  všechna oddělení Skřivánku a 
pak už jen sbor Gabriel.

KNIHY PRO DĚTI
Básně a říkadla
KRÁL – Z Kroměříže do Paříže

Pohádkové příběhy
KROLUPPEROVÁ – Bubáček

Fantasy příběhy
KAGAWA – Železný král
COLLINS – Deník úúúplně 
obyčejného upíra
POOLE – Temná  akademie
MOON – Krvavá romance
 
Komiksy
Malý princ a planeta Ohnivého 
ptáka
BROSGOL – Anin duch
PEYO – Šmoula reportér
KALOUSEK – Otazníky detektiva 
Štiky

Naučná literatura
JANOUCHOVÁ – O lásce a sexu

Novinky v knihovně

Židlochovický hafík 2012

V neděli 17. června 2012 v odpoledních 
hodinách Židlochovice ožily neobvyklým 
ruchem. Zdejší kynologický klub ve 
spolupráci s Orlem Židlochovice pořádal 
již IV. ročník místní výstavy pejsků 
Židlochovický hafík 2012. Zúčastnit se 
mohli psi bez PP ale i s PP. Počasí nám 
tentokrát přálo. Bylo opravdu vedro a 
pejsci i páníčci vyhledávali úkryt ve stínu 
a voda do misek tekla proudem. 
 
Smyslem této výstavy byla prezentace 
jednotlivých plemen, jejich fyzických i 
povahových vlastností a také spolupráce 
s psovodem.  Soutěžilo se v kategoriích: 
Dítě a pes - mladší, Dítě a pes - starší, 
Dorost, Psi s PP malí a střední, Psi s PP velcí, 

Aleš Habart
Kynologický klub Židlochovice

Psi bez PP malí a střední, Psi bez PP velcí, 
Veteráni a kategorie Čestná. Vítězové 
kategorií Psů s PP a Psů bez PP dále 
soutěžili mezi sebou o titul z kategorie a 
vítězové těchto kategorií se následně 
utkali mezi sebou o titul Židlochovický 
hafík 2012. Diváci měli možnost dát hlas 
svému favoritovi kategorii Pes sympatie 
2012. Celkem měli diváci možnost vidět 
33 pejsků, kteří se předváděli v kruhu  .A 
šlo jim to výborně!  

Nelehkého úkolu posuzování se opět 
ujala zkušená chovatelka Iva Kleinová, 
majitelka CHS Lucky Veles, vedoucí kruhu 
byla Lenka Brzobohatá, předsedkyně 
a cvičitelka našeho klubu a rovněž 
chovatelka  československých vlčáků 
– CHS Tawy. Nemohl samozřejmě chybět 
ani stálý veterinární dozor, který zajistila 
svojí přítomností MVDr. Petra Fedorová. 

V přehlídce byla k vidění řada plemen, 
například : Šeltie, Borderkolie, Belgický 
ovčák - Malinois, Bílý Švýcarský ovčák, 
Německý ovčák, Československý 
vlčák, Německý vlčí špic, Irský vlkodav, 
Stafordširský bullterier, Mops, Pražský 
krysařík, Jack russell terier, Pudl královský, 
Maďarský ohař krátkosrstý, Staroanglický 
ovčák, Kolie, Labradorský retriever, 
Welsh corgi cardigan, Basenji, Bullmastif. 
Nutno podotknout, že nejvíce bylo opět 
Československých vlčáků, oblíbeného 
plemena KK Židlochovice..

Velký dík patří sponzorům této oblíbené  
výstavy, především fi rmě Dibaq a. s., 
která akci významně podpořila svými 
výrobky z výživového programu Fitmin, 
CHS Really Irish za krásné kokardy pro 
vítěze a  CHS Lucky Veles za dárky do 
soutěže Dítě a pes. 
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Soutěž v požárním sportu o pohár starosty města

Pasování prvňáčků na čtenáře

V úterý 19. června a ve čtvrtek 
21. června 2012 navštívili prvňáčci 
Městskou knihovnu, kde byl pro ně 
přichystán zajímavý program. Každý 
žák obdržel soutěžní kartu s deseti 
úkoly, které musel splnit (např. určování 
jmen pohádkových postav, spojování 
pohádkových dvojic, poznávání 
písmen abecedy, hledání stejných 
tvarů). S těmito úkoly jim pomáhali 
žáci 8. ročníku. Při řešení úkolů museli 
použít nejen svoje čtenářské znalosti, 
ale i fantazii a šikovnost. Po splnění 
všech úkolů a malé svačince pro ně 
bylo nachystáno překvapení - pasování 
na čtenáře. Po složení čtenářského 
slibu je paní knihovnice pasovala na 
čtenáře a svůj slib stvrdili podpisem na 
pasovací listině. Každého prvňáčka 
přivítala mezi čtenáři paní ředitelka ZŠ 
Ing. Jana Králová. Děti si na památku 
odnesli pasovací glejty, medaile a také 
pohádkovou knížku.

Bohumila Pavková
knihovnice

Dne 16. června 2012 se jako tradičně 
uskutečnila soutěž v požárním sportu 
O pohár starosty města Židlochovic, 
konaná na travnaté ploše za 
fotbalovým stadionem, pořádaná 
naším Sborem dobrovolných hasičů. 
Toto židlochovické soutěžní kolo je 
součástí 11. ročníku Okresní ligy mládeže. 
Za vydařeného slunného počasí se 
soutěže účastnilo 15 družstev mladších 
a 16 starších žáků z dalekého okolí. 
Žáci si své natrénované dovednosti 
porovnali ve dvou disciplínách: štafetě 
4x60 metrů s překážkami a v požárním 
útoku. Bylo velice zajímavé sledovat 
nadšení a zápal mladých hasičů v tento 
„požární sport“ a s jakým nasazením 

Zdeněk Máca
kronikář SDH Židlochovice

se snažili provést svůj úkol co nejlépe. 
Vždyť jednomu z nejmladších účastníků 
byly jen 4 roky, což v žádném případě 
nebránilo k podání jeho nejlepších 
výkonů. Ne vše se ale vždy vydaří. I to 
se může stát a stejně jako k životu, tak k 
soutěžení tento občasný nezdar patří.

Po zdolání disciplín všemi družstvy a 
sečtení všech bodů se na prvním místě 
za mladší žáky umístilo družstvo Syrovice 
„A“. Ze starších žáku se na nejvyšší 
příčku probojovalo družstvo Kuřim „B“. 
Domácí se umístili na 14. a 12. místě. 
Při závěrečném nástupu po předání 
pohárů a cen vyhodnotil pan starosta 
města Židlochovic soutěž jako velice 
zdařilou. Vyslovil mladým hasičům svůj 
obdiv a popřál jim mnoho zdaru do 
jejich dalšího snažení.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIDLOCHOVICE OKRES BRNO-VENKOV,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 
Základní škola Židlochovice bude od září 2012 pokračovat v kurzech německého jazyka pro dospělé.
1. kurz - Konverzační pro pokročilé
2. kurz - Němčina pro mírně  pokročilé

Výuka bude probíhat vždy ve středu v 17:00 a 18:30 hodin v budově školy na Coufalíkově nám. 
Cena kurzu je 3.500,- Kč.

Přihlášky přijímá  sekretariát školy:
tel.: 547425 423, e-mail: info@zszidlochovice.cz



Řádková inzerce:
MC Robátko hledá
lektorku KLASICKÉ JÓGY pro dospělé (od září).
Zájemci/zájemkyně pište na info@mcrobatko.cz.

Paraziti - nebezpečí ve vašem těle.
Diagnostika orgánů a jejich zatížení.
Tel.: 608 422 227.

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
www.nastrojnapenize.cz, tel.: 777 285 113

Investiční zlato, tel.: 775 774 777.

Sbíraly vaše děti z penny obrázky se zvířátky?
Výměna, tel.: 608 830 412.

Prodáme krásný RD 8+2 v Židlochovicích.
Cena k jednání. Tel. 775 674 541, i sms.

Hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající 
astronomy, nový v orig. balení, jen 800 Kč, i na dobírku. 
Tel.: 604 961 269.

Ultrazvuková čistička, úplně nová, vyčistí šperky, 
brýle, zubní protézy, hodinky aj. drobné předměty, 
490 Kč. Tel.: 604 961 269.

NOKIA 6070, fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, 
jako nový, s nabíječkou, ve 100% stavu, jen 800 Kč.
Tel.: 604 961 269.

BENE - realitní kancelář, Ing. Bedřich Nechvátal, 
Rooseveltova 9, Brno.
e-mail: bene@benebrno.cz

Výuka angličtiny rodilým mluvčím
Procvičte si angličtinu s rodilým mluvčím 

a překonejte strach mluvit.
Pro všechny stupně pokročilosti.
e-mail: paulstewart@seznam.cz

Tel. AJ: 603 298 001
Tel. ČJ: 603 811 531

inzerce

Žerotínský Open Air Florbal Cup 2012

V sobotu 9. června 2012 se uskutečnil 
nultý ročník fl orbalového turnaje pod 
otevřeným nebem. Původní místo konání 
bylo na sportovním hřišti za ZŠ na Tyršově 
ulici. Nebe však bylo otevřené více, 
než si pořadatelé původně přáli a tak 
musel být turnaj operativně přesunut do 
jiných vyhovujících prostor ve sportovní 
hale v Žabčicích. Dlouhé přípravy s 

tímto mítinkem pod otevřeným nebem 
tedy vyšly na prázdno, ale i následný 
turnaj v hale splnil všechna sportovní 
očekávání. 

Tento turnaj navázal na tradici 
červnových turnajů pořádaných 
fl orbalovým oddílem Žerotínští sokoli TJ 
Sokol Židlochovice k ukončení sezóny 
a vždy se na něm sešli kamarádi a 
přátelé fl orbalu v příjemném prostředí a 
náladě a zakončili tak dlouhou a těžkou 
sezónu.

Ing. Jakub Kratochvíl
TJ Sokol Židlochovice

Turnaj měl však i jiný význam a to pro 
všechny zúčastněné sokolské týmy. V 
letošním roce slaví Česká obec sokolská 
výročí 150. let založení organizace 
Sokol. I tímto turnajem se fl orbalový 
oddíl místního sokola připojil k oslavám.
Turnaje se zúčastnilo 8 fl orbalových 
týmů: Žerotínští sokoli Židlochovice 
„A“, Žerotínští sokoli Židlochovice „B“, 
Fbc Sokol Pohořelice „A“, Fbc Sokol 
Pohořelice „B“, Fbc Sokol Syrovice, Sokol 
Jundrov, Draci Židlochovice a Most 
Crazy. Turnaj se hrál systémem dvou 
skupin s následným play-off. Vítězem 
turnaje se stal tým Fbc Sokol Pohořelice 
„A“, na druhém místě Fbc Sokol Syrovice 
a třetí místo získal domácí tým Žerotínští 
sokoli „A“.

Na závěr je nutno jménem TJ Sokol 
Židlochovice poděkovat domácímu 
týmu za organizaci tohoto turnaje a 
zejména organizačnímu týmu v čele s 
Alešem Hamanem za kvalitní přípravu a 
prezentaci naší činnosti na veřejnosti.
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VÝSTAVA:
22. 6. - 30. 8. | SRÍ LANKA - LIDÉ A PŘÍRODA
Zahájení výstavy proběhne 22. 6. 2012 v 16:00 hodin.
místo: vestibul městské knihovny

8. 7., 19:00 | KONCERT SBORU SAINT GABRIEL
Koncert amerického dětského sboru SAINT GABRIEL
z Los Angeles.
vstupné: dobrovolné
místo: Kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá: ŽDS Skřivánek

www.skrivanci.com

13. 7., 20:00 | LETNÍ NOC S KAPELOU MILTON
vstupné: 50 Kč
místo: letní kino

20. 7., 20:00 | LETNÍ VEČERY V ŽIDLOCHOVICÍCH
Divadelní představení JEPTIŠKY K VÝROČÍ, aneb oslavy 
založení Kláštera u nesmyslosrdných sester v Hobokenu.  
Divadelní spolek Kroměříž.
vstupné: 50 Kč
místo: letní kino
pořádá: Komise kultury Židlochovice

www.zidlochovice.cz

21. 7., 9:00 | COPA de ŽIDLE 2012
Turnaj v malé kopané.Večerní zábava se skupinou VEBRA 
BAND, jako host BABYLON.
startovné: 800 Kč / tým
přihlášky: do 13. 7. 2012
vstupné: na večerní program 80 Kč

(pro účastníky turnaje zdarma)
místo: Židlochovice - fotbalové hřiště
pořádá: Komise sportu Židlochovice

http://copadezidle.wz.cz/

26. 8., 14:00 - 18:30 | POHÁDKOVÁ PODÍVANÁ
program:
Kouzelníkovo překvapení
Oblékací pohádka
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

doprovodný program:
malování na obličej, balanční dráha, ad.
vstupné: rodinné 100/150 Kč, (členové/ostatní rodiny)

Slosovatelné vstupenky o krásné ceny.
místo: zahrada Robertovy vily
pořádá: MC Robátko, www.mcrobatko.cz

11. 8., 20:00 | LETNÍ NOC S KAPELOU MILTON
vstupné: 50 Kč
místo: letní kino

17. 8., 20:00 | LETNÍ VEČERY V ŽIDLOCHOVICÍCH
POHODA BAND -  country & folk skupina 
vstupné: 50 Kč
místo: letní kino
pořádá: Komise kultury Židlochovice

www.zidlochovice.cz

Kultura v Židlochovicích

7. 7., 21:30 | SIGNÁL
žánr: komedie, drama
režie: Tomáš Řehořek
hrají: Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Bolek Polívka, Karel 

Roden, ... 
vstupné: 80 Kč

14. 7., 21:30 | MUŽI V NADĚJI
žánr: komedie
režie: Jiří Vejdělek
hrají: Jiří Macháček, Bolek Polívka, Simona Stašová, 

Jitka Čvančarová...
vstupné: 80 Kč

21. 7., 21:30 | DŮM
žánr: drama
režie: Jan Hřebejk
hrají: Miroslav Krobot, Taťjana Medvecká, Judit 

Bárdos, Ester Geislerová, ... 
vstupné: 80 Kč

28. 7., 21:30 | ČTYŘI SLUNCE
žánr: drama, komedie
režie: Bohdan Sláma
hrají: Jaroslav Plesl, Marek Šácha, Karel Roden, Aňa 

Geislerová, ... 
vstupné: 80 Kč

4. 8., 21:00 | LABYRINT
žánr: thriller, mysteriózní, horor
režie: Tomáš Houška
hrají: Lucie Vondráčková, Martin Zbrožek, Jan 

Zadražil, Mary Coronado, ...
vstupné: 80 Kč

10. 8., 21:00 | OKRESNÍ PŘEBOR - POSLEDNÍ ZÁPAS 
PEPÍKA HNÁTKA
žánr: komedie
režie: Jan Prušinovský
hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, 

Jaroslava Pokorná, ...
vstupné: 80 Kč

18. 8., 21:00 | LÍBÁŠ JAKO DÁBEL
žánr: komedie
režie: Marie Poledňáková
hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška, 

Eva Holubová, ...
vstupné: 80 Kč

25. 8., 20:30 | TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Film k ukončení prázdnín
žánr: animovaný, dobrodružný
režie: Steven Spielberg
hrají: Jamie Bell, Daniel Craig, Andy Serkis, Cary 

Elwes, ...
vstupné: děti 20 Kč, dospělí 80 Kč

Program letního kina Židlochovice

15Kalendárium červenec - srpenwww.zidlochovice.cz



MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ - tisk povolen Ministerstvem kultury ČR ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Za obsah 
Zpravodaje odpovídá Redakční rada, odpovědný redaktor Mgr. Karel Vavřík. Uzávěrka každé čtvrté pondělí v měsíci. Příspěvky a inzeráty 
přijímá Martina Křížová, krizova@zidlochovice.cz. Grafi cká úprava Martina Křížová. Náklad l640 ks. Tisk PROFICUT.cz. Výtisk je neprodejný a je 
bezplatně doručován občanům. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí.

8. června 2012 - Jazzový večer | foto: Zbyněk Jakubec

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

16. června 2012 - Soutěž v požárním sportu | foto: Michal Burýšek

17. června 2012 - Židlochovický hafík 2012 | foto: Vojtěch Kouřil 
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