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Stěhujeme knihovnu!
... prosíme čtenáře o výpůjčky většího množství knih

rozhodli pro rozšíření školky v pro-
storách, v nichž již byla historicky 
provozována. To znamená, že je 
zde vybudováno zázemí, jako je 
například výdejní místo, zahrada 
atd. Podobně jsme uvažovali 
také o přemístění knihovny, která 
je nyní v prostorách, kde bude 
nová třída školky vybudována. 
Zde se jevila jako nejlepší možnost 
přesunout městskou knihovnu do 
prostor Robertovy vily. Jako jistá 
nevýhoda může působit fakt, že 
knihovna bude vzdálenější cent-
ru než byla doposud. Na druhou 
stranu je třeba říci, že bude situ-
ována do mnohem krásnějších 
prostor, které mají svou nema-
lou historickou hodnotu a nena-

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

hraditelný genius loci. Je třeba 
zmínit také okolí vily, které je 
stále více zkrášlováno a stává 
se stále oblíbenějším relaxačním 
místem nejen pro rodiny s dětmi. 
A právě takové místo v areálu 
zahrady je pro čtenáře ideál-
ní představou. Jistou symboliku 
vidím také v tom, že knihovna 
bude v místnostech, které dříve 
obývala vzdělaná a osvícená 
rodina Robertů. V posledních 
letech se Robertova vila profi luje 
jako společenské kulturní cen-
trum, v němž působí instituce, 
jako je Základní umělecká škola, 
MC Robátko, Dětský sbor Skřivá-
nek, proto se mi jeví jako logické 
a koncepční, že knihovna bude 

Jak jste se již dozvěděli v minu-
lém čísle Zpravodaje, město 
v současné době připravuje 
rozšíření mateřské školy na uli-
ci Brněnská. S tímto rozhod-
nutím se samozřejmě nabízí 
otázka, do jakých prostor bude 
umístěna knihovna. Když jsme 
uvažovali o celé problemati-
ce související jak se školkou, tak 
knihovnou, kladli jsme důraz 
zejména na dvě kritéria. Tedy 
fi nanční náročnost a koncepč-
nost. Na tomto základě jsme se 

rozvíjet svou činnost právě zde 
a současně věřím, že přispěje 
k dalšímu rozvoji a dotváření živé 
kultury v areálu vily.

Aktuální prosba pro čtenáře

Vzhledem k tomu, že naše 
knihovna má v současné době 
kolem 27 000 svazků, bude její 
stěhování poměrně náročné. 
Prosím tedy všechny naše čte-
náře, aby si vypůjčili co nejvíce 
knih domů. Stěhování nám tak 
půjde lépe a rychleji. Větší počty 
knih je možné půjčovat již nyní, 
a to s možností vrácení až do 
konce září.

Ve čtvrtek 6. června 2013, jen 
několik dní po prvních zprávách o 
ničivých povodních v Čechách, 
navštívila kancelář starosty paní 
Jitka Vráželová s dotazem, jestli 
město nepořádá humanitární 
sbírku. 

Byl to první popud k tomu, 
aby město Židlochovice zorga-
nizovalo sběr materiální pomoci 
pro oblasti postižené povodně-
mi. V tento den už bylo zpráva 
o možnosti pomoci zveřejněna 
na infokanálu, internetových 
stránkách města a byla vyhlá-
šena městským rozhlasem. 
Za týden se v malé galerii Infor-

Sbírka pro postižené povodněmi splnila svůj účel
Vlastimil Helma
starosta města

mačního centra shromáždilo 
množství čisticích, hygienických 
a dezinfekčních prostředků, pra-
covního nářadí a ochranných 
pracovních pomůcek v odha-
dované ceně několika desítek 
tisíc korun. Sběrné místo přijímalo 
tuto pomoc denně včetně víken-
du od 9 do 17 hod. Na doporu-
čení Hasičského záchranného 
sboru pracovníci města odvezli 
ve čtvrtek 13. června darova-
ný materiál do skladu Českého 
červeného kříže v Brně. ČČK byl 
pověřen koordinací humanitární 
pomoci do postižených oblastí.

Tato aktivita měla rozhodně 
smysl a splnila svůj účel, za což 
patří všem dárcům velký dík. 
Dokázali jsme, že nám není lhos-
tejný osud obyvatel postižených 
oblastí. Humanitární sbírka | foto: Lenka Betášová
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Omluva. V červnovém čís-
le našeho Zpravodaje došlo 
v článku Vilém Marx z Mar-
xbergu na straně 13 k chyb-
nému uvedení autora. Článek 
napsal Mgr. Miroslav Cvrk.

Jako na objednávku vyšlo 
počasí vstříc pořadatelům 
slavností ke 140. výročí pový-
šení na město a farmářských 
trhů 1. června 2013. Od čas-
ného rána svítilo sluníčko 
a slibovalo, že po několika 
deštivých týdnech bude už 
konečně hezky. Průvod i další 
doprovodné akce se vyda-
řily a počasí dovolilo také 
pokřtít knihu Ozvěny věků a 
dní. Sotva pan starosta Helma 
poděkoval početným účinku-
jícím i přítomným občanům, 
pozorně sledujícím slavnost 
na náměstí, začalo drobně 
pršet a déšť se brzy změnil 
v hustý liják. Krásné slunečné 
dopoledne se opět změnilo 
v nepříjemné deštivé poča-
sí, provázející celé nevlídné 
letošní jarní období.

Židlochovickým obča-
nům není lhostejné, jak bude 
vypadat střecha věže kostela 
po jeho opravě. Na články 
o této problematice v červ-
novém čísle Židlochovické-
ho zpravodaje reagovali 
manželé JUDr. Ivo a MUDr. 
Jana Remundovi. Jejich dopi-
sy, adresované brněnskému 
biskupovi, židlochovickému 
faráři, starostovi města a Kar-
lu Vavříkovi vyjadřují prosbu, 
aby prostřednictvím svého 
vlivu udělali vše, aby věž byla 
osazena bání ve tvaru před 
vichřicí v r. 1856, nikoliv stře-
chou ve tvaru jehlanu, která 
je dle jejich názoru z hledis-
ka historického, architekto-
nického a estetického zcela 
nevhodná.

In omnibus glorifi cetur Deus 
je název hostující výstavy 
k 200. výročí povýšení rajhrad-
ského kláštera z proboštství na 
opatství.  Výstavu připravila 
Moravská zemská knihovna 
v Brně ve spolupráci s Masa-
rykovou univerzitou a Univerzi-
tou Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem. Výstava 
potrvá do 31. října 2013.

Sběratelům hub doporuču-
jeme skvělý internetový atlas 
hub. 994 druhů s obrázky a 
popisy naleznete na www.
houbareni.cz/houby.php.

rubriku připravil
Mgr. Karel Vavřík

Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Výběr z usnesení RM 24. 5. 2013
RM schvaluje:

doporučení hodnotící komise 
o výsledku výběrového řízení 
a schvaluje pořadí nabídek 
na realizaci akce „Mokřad 
v lesoparku Židlochovice-
Líchy“: 1. pořadí nabídka č. 5. 
Vladimír Dostál – zemní práce, 
autodoprava, s.r.o., Holická 
1173/49a, 779 00 Olomouc, 
Hodolany, IČ: 26849054; 2. 
pořadí nabídka č. 4.  Ekostav-
by Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 
00 Brno, IČ 4697468

RM rozhodla:
nejvýhodnější nabídku 
na vypracování PD na akci 
Město Židlochovice - Mobilita 
pro všechny - Bezbariérové 
trasy podala fi rma Viadesin-
ge s. r. o., Na Zahrádkách 
1151/16, 690 02 Břeclav
nejvýhodnější nabídku 
na akci Rekonstrukce otop-
né soustavy a zdroje tepla 
ZŠ Židlochovice podala fi rma  
INSTOP spol. s r. o., Obchodní 
16, 763 21, Slavičín
pořadí nabídek na realizaci 
akce „Stavební úpravy ZŠ Žid-
lochovice Komenského 182“ 
takto:
1. pořadí nabídka č. 5 HT 
Bohemia s.r.o., Výstaviště 1, 
647 00 Brno; 2. pořadí nabíd-
ka č. 1 STAMA s.r.o., Masary-
kova 294, 691 64 Nosislav; 3. 
pořadí nabídka č. 3  Malach-
ta s.r.o., Přísnotice 308, 664 63 
Žabčice; 4. pořadí nabídka č. 
4 AKZ Stavby spol. s r.o. Polní 
18, 664 44 Ořechov
nejvýhodnější nabídku 
na vypracování PD na akci 
Stavební úpravy prostor 
knihovny na třídu MŠ podal 
Ing. arch. Radovan Chehabi, 
Úvoz 74, 602 00 Brno

nejvýhodnější nabídku na za-
teplení MŠ podala fi rma 
3V&H, s. r. o., IČ: 469 92 715, 
se sídlem Neradice 2324, 688 
01 Uherský Brod 
zveřejnit záměr na pronájem 
nebytových prostor v č. p. 31, 
nám. Míru v Židlochovicích

RM bere na vědomí:
výpověď nájemní smlouvy 
č. 170/12 uzavřené s FEPOL 
s.r.o., Pivodova 629/22, Brno 
(prodejna vodo-instalo) 

RM ukládá:
vyhlásit záměr pronájmu 
zahrádek mezi silnicemi u Cé-
zavy za cenu 0,50 Kč/m2/rok.
p. č. 1168/1 - 986 m2,
p. č. 1171 - 1917 m2,
p. č. 1168/2 - 24 m2,
p. č. 1172/1 - 1892 m2,
p. č. 1168/3 - 18 m2,
p. č. 1173 - 1911 m2,
p. č. 1169 - 1341 m2,
p. č. 1170 - 1989 m2

RM projednala:
přestěhování Městské knihov-
ny do budovy Robertovy vily

Výběr z usnesení RM 13. 6. 2013
RM ruší:

úkol č. 54/3.1.2. opravy már-
nice z důvodu neposkytnutí 
dotace

RM schvaluje:
přijetí dotace z Jihomorav-
ského kraje z dotačního titulu 
Zkvalitnění služeb TIC v Jiho-
moravském kraji v roce 2013, 
ve výši 48.000 Kč
úplatu za předškolní vzdělá-
vání ve výši 500 Kč měsíčně 
pro školní rok 2013/2014
jako pořadatele Židlochovic-
kých hodů 2013 TJ Sokol Židlo-
chovice, Tyršova 161

RM rozhodla:
zakoupit a zprovoznit 2 ks skří-
ní včetně stahovacích sloupů 

k silničnímu radarovému rych-
loměru
zveřejnit záměr na pronájem 
nebytových prostor v č. p. 
367, sídliště Družba v Židlo-
chovicích

RM jmenuje:
s účinností od 17. června 2013 
Mgr. Libora Čermáka, nar. 19. 
4. 1964, trvalý pobyt Brno, Bla-
nenská 23, do funkce vedou-
cího Odboru dopravy Měst-
ského úřadu Židlochovice.

RM vzala na vědomí:
stížnost na nefungování služeb 
České pošty. 

Výběr z usnesení ZM 15. 5. 2013
ZM bere na vědomí:

zprávu o rozdělení fi nančních 
prostředků pro místní organi-
zace, které se zabývají volno-
časovými aktivitami 

ZM rozhodlo:
prodat bytovou jednotku č. 
652/5 v domě č. p. 652, síd-
liště Družba v Židlochovicích, 
postaveném na pozemku p. 
č. 2802, zapsanou na LV č. 
1965 v KN pro obec a k. ú. 
Židlochovice, spoluvlastnický 
podíl na společných částech 
domu ve výši 7821/79857, 
spoluvlastnický podíl na 
pozemku p. č. 2802 ve výši 
7821/79857, zapsané na LV č. 
1856 v KN pro obec a k.ú. Žid-
lochovice, jedinému zájemci 
……. za cenu 1.370.100 Kč, 
přičemž kupní cena bude 
uhrazena v plné výši do dvou 
měsíců ode dne podpisu kup-
ní smlouvy. Toto rozhodnutí je 
platné do 30. 9. 2013

Domácnosti nakupují společně i elektřinu

Vzhledem k úspěchu elek-
tronické aukce na zemní plyn 
a spokojenosti radnice i občanů 
s dosaženými úsporami se město 
Židlochovice rozhodlo v organi-
zaci nákupů pro občany pokra-
čovat.

Ve spolupráci se společnos-
tí B4F jsme pomohli zrealizovat 
pro občany elektronickou aukci 
na výběr dodavatele elektrické 
energie pro domácnosti. Účelem 

Vlastimil Helma
starosta města

celé akce bylo dosažení nejnižší 
možné ceny pro občany města 
Židlochovic za elektřinu.

V aukci, která se uskutečnila 
ve středu 12. června 2013 od 15 
hodin, bylo dosaženo snížení cel-
kové hodnoty objemu součas-
ných dodavatelů u přihlášených 
odběrných míst v Židlochovicích 
o téměř 450 000 Kč ročně, což 
činí průměrnou úsporu 21,8 %. 
Vítězný dodavatel cenu garan-
tuje po dobu dvou let.

Poděkování si zaslouží pan 
Pavel Fila, jehož profesionál-
ní a zároveň velmi přátelskou 
pomoc ocenili zejména občané 
Židlochovic. ilusttrační foto
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Pro postižené povodněmi 
lze přispět i z mobilu

Na číslo 87777 napsat text: 
DMS POMOC POVODNE. 
Jedná se o akci přes Diakonii 
Českobratrské církve evange-
lické.

4. srpna si připomeneme 
200. výročí narození matky 
našeho prvního prezidenta 
Terezie Kropáčkové–Masary-
kové (*4. 8. 1813 Hustopeče 
– ţ 22. 4. 1887 Hustopeče).

Český hydrometeorologický 
ústav sleduje nejen stav vody 
na českých tocích a projevy 
počasí na našem území, ale 
také na svých stránkách při-
náší předpovědi aktivity klíš-
těte obecného, které může 
při napadení člověka nebo 
zvířete vyvolat onemocnění 
klíšťovou encefalitidou nebo 
lymeskou boreliózou. Předpo-
věď je poskytována v období 
od dubna do října, konkrétní 
termíny zahájení a ukonče-
ní jsou však závislé na aktu-
álním průběhu počasí, a 
proto mohou být posunuty 
i do března nebo listopadu. 
Ve zbývající části roku nelze 
možnost napadení klíštětem 
vyloučit, ale riziko je mini-
mální, v období se sněhovou 
pokrývkou nebo celodenním 
mrazem nulové. Údaje nalez-
nete na internetovém portálu 
Českého hydrometeorologic-
kého ústavu, kde je zároveň 
uvedena i předpověď poča-
sí.

Webová aplikace KdeJs-
me.cz vám umožní vyhledat 
četnost příjmení nebo jmé-
na v rámci České republiky. 
Jednotlivé četnosti příjmení 
nebo jména jsou zobraze-
ny v mapě České republiky 
s rozlišením na obce s rozší-
řenou působností. Některé 
základní informace o tomto 
projektu: zdrojem informací 
je veřejně dostupný seznam 
umístěný na stránkách MVČR. 
Zobrazené údaje zachycují 
stav v roce 2012. Databáze 
obsahuje 390 575 unikátních 
příjmení a 132 384 unikátních 
jmen. Vyhledávat lze pouze 
příjmení (případně více pří-
jmení oddělených mezerou), 
anebo pouze jméno, nikoliv 
kombinace příjmení a jméno. 
Snadno se tak dozvíte, kde 
všude máte jmenovce.

rubriku připravil
Mgr. Karel Vavřík

Už od února, kdy proběhla 
první z besed pana Karla Vavříka 
na téma z historie Židlochovic, 
se konala celá řada akcí připo-
mínajících 140. výročí povýšení 
na město. 

Hlavní, slavnostní celodenní 
program byl Městským kulturním 
střediskem naplánován na termín 
1. 6. Toto datum nepadlo náhod-
ně, ale zcela účelově z důvodu 
ohlášeného Žerotínského farmář-
ského trhu, který do kompozice 
programu výborně zapadal.

Dopolední historická část 
programu, vycházející z návrhu 
scénáře Mgr. Miroslava Cvrka, 
se odvíjela v období kolem roku 
1873, tedy roku, kdy byly Žid-
lochovice císařem Františkem 
Josefem I. povýšeny  na město a 
kdy i náměstí se často proměňo-
valo v tržiště.

A tak 1. 6. mírně po jedenácté 
hodině za zvuků dechové hudby 
Blučiňáci prošel zcela naplně-
ným náměstím směrem k podiu 
u staré radnice početný kostý-
movaný průvod v čele se třemi 
prapory reprezentujícími naše 
město.

Slavnost povýšení na město

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Tam, vydatně podpořená mír-
ně historicky nadnesenou kre-
ativitou sokolských divadelníků, 
proběhla historická rekonstrukce 
této události s přečtením obsahu 
dokumentu povýšení a předsta-
vení významných osobností měs-
ta doby 2. poloviny 19. století. 
Současně zde došlo ke křtu dlou-
ho očekávané publikace z histo-
rie města, vydané židlochovic-
kým Vlastivědným klubem. 

Závěr dopoledního programu 
mírně narušil opět nastupující 

déšť, který také velmi významně 
ovlivnil průběh dalšího programu 
Zahradní slavnosti na Robertově 
vile.

Chtěla bych touto cestou 
vyjádřit poděkování všem, kteří 
se svou přímou účastí v průvo-
du, organizačně nebo i nápa-
dem zasloužili o reprezentativní 
a důstojné oslavy výročí města.  
Pomoci a vstřícnosti všech těch-
to lidí si velice vážím a spoluprá-
ce s nimi mi byla potěšením.

1. června se uskutečnila dal-
ší z akcí, která byla uspořádá-
na v rámci 140. výročí povýšení 
na město. Dopolední program 
s požehnáním slunného poča-
sí se odehrál na náměstí Míru 
a jeho spojení s farmářskými trhy 
se ukázalo jako velmi šťastné 
(více k dopolednímu programu 
viz. články Mileny Moudré a Len-
ky Betášové, pozn. redakce).

Odpolední část oslav proběh-
la v areálu Robertovy vily. Kromě 
Městského kulturního střediska se 
do organizace zapojilo Mateřské 
centrum Robátko a restaurace 
Brzbar. Robátko připravilo pro 
děti divadelní program, malová-
ní na obličej aj. Formou pracov-
ních výukových listů, které si děti 
měly možnost před vilou vyzved-
nout, upozornilo na existenci pří-
rodní zahrady. Ta byla městem 
realizována z dotace Jihomo-

Zahradní slavnost u Robertovy vily

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

ravského kraje a je další z aktivit, 
která má za cíl zvelebit zahradu 
Robertovy vily. Celé odpoledne 
doprovodila svými hudebními 
vstupy cimbálová muzika Pona-
va s primášem Ivo Farkašem a 
pěvecké sdružení Pasqil, které 
předneslo jak skladby klasických 
autorů, tak také úpravy součas-
né popmusic. K tradičním morav-

ským lidovým písním bylo radostí 
degustovat kvalitní moravská 
vína. Vzhledem k rozmarnému 
počasí akci velmi pomohla insta-
lace několika stánků, které v are-
álu kolem vily postavil František 
Doležal. Děkujeme všem, kteří se 
na přípravě příjemného sobotní-
ho odpoledne podíleli.

Zahradní slavnost| foto: Miroslav Gergel

Slavnost povýšení na náměstí| foto: Miroslav Gergel
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Zaznamenali jsme ...

Obsáhlý článek pod 
názvem Židlochovice slaví 
akcemi po celý rok přine-
sl v páteční příloze Víkend 
deník Právo 31. května 2013. 
Autorka Věnceslava Dezor-
tová vzpomněla 140. výročí 
povýšení Židlochovic na měs-
to, stručně pojednala o historii 
zámku a dalších pamětihod-
nostech města, zmínila se také 
o Akátové věži a přírodním 
parku Výhon.  Nezapomněla 
připomenout ani současný 
společenský život ve městě. 
Článek byl doplněn mapkou 
a fotografi emi Jovana Dez-
orta.

V letošním roce vzpomeneme 
1150. výročí příchodu Cyrila a 
Metoděje na Velkou Moravu.
V roce 863 vyslal Rastislav, 
kníže Velké Moravy, poselstvo 
do Cařihradu ke trůnu císaře 
Byzantské říše. Poslové před-
ložili císaři Michalu III. Rastisla-
vovu žádost o vyslání učite-
lů, kteří by na Velké Moravě 
vyučovali a kázali křesťanství 
slovanským jazykem. Císař 
žádosti vyhověl a vyslal sku-
pinu Řeků; tu vedli dva bratři 
z města Soluně – Konstantin 
a Metoděj. V té době ještě 
totiž Cyril stále nosil jméno 
Konstantin, jméno Cyril při-
jal až krátce před smrtí. Oba 
bratři díky svému odchodu 
na Moravu údajně opustili 
slibně se rozvíjející vědeckou 
a státnickou dráhu. Jejich 
otec byl v první polovině 9. 
století vysokým hodnostářem 
byzantského císařství. Meto-
děj se prý původně věnoval 
úřednickému povolání, pak 
se však náhle stal prostým 
mnichem. Jeho bratr Kon-
stantin si zvolil duchovní stav 
hned po skončení studií a byl 
vysvěcen na kněze. Vzdělání 
nabyli oba bratři na řeckých 
školách.
Historikové se sice v lecčems 
nedokážou shodnout, shodují 
se však v tom, že Konstantin 
byl dokonce jedním z nejlep-
ších učenců tehdejší Byzant-
ské říše. Podle názoru pravo-
slavných historiků Konstantin 
na Moravu pravděpodobně 
přišel již v hodnosti biskupa, 
zatímco jeho starší bratr Meto-
děj byl v té době nejspíše dia-
konem (titul pro církví pově-
řeného pracovníka v sociální 
oblasti) – biskupské svěcení 
přijal od římského papeže až 
po smrti Cyrila.

rubriku zpracoval
Mgr. Karel Vavřík

Den robotiky
Soutěž programování robotů pro žáky základních škol

V pátek 7. června 2013 pro-
běhla na ZŠ Židlochovice soutěž 
v programování robotů – Den 
robotiky. Soutěž pořádal vedou-
cí kroužku robotiky pan Doc. Ing. 
Jiří Hrbáček, Csc. z Masarykovy 
univerzity v Brně, se kterým naše 
škola spolupracuje již dva roky. 
Přítomni byli starosta města Žid-
lochovice pan Vlastimil Helma, 

ředitel Hospodářské komory 
Jihomoravského kraje pan Ing. 
Břetislav Svozil,  Csc., pan Ing. 
Zdeněk Oprchal z Technických 
služeb s.r.o. a Ing. Petr Sýkora 
z fi rmy H&S elektronic systém.

Od 14 do 16 hodin proběhl 
workshop stavby a programová-
ní robotů pro veřejnost, na kte-
rém si mohli rodiče a ostatní 
účastníci pod vedením členů 
našeho kroužku vyzkoušet stav-
bu a naprogramování jedno-
duchého robota. Od 16 hodin 
probíhala vlastní soutěž žáků 

PaedDr. Stanislav Březina
zástupce ředitelky

v programování robotů. Soutěže 
se zúčastnili členové kroužku naší 
školy a žáci ze ZŠ Mšec z okresu 
Kladno. Všichni žáci prokázali 
velmi dobré znalosti a dovednos-
ti, které jsou zejména u mladších 
žáků obdivuhodné. Jak zdůraznil 
vedoucí kroužku Doc. Hrbáček, 
jsou hlavně žáci 3. - 5. tříd  jediní v 
republice, kteří tuto činnost zvlá-
dají. Soutěž proběhla ve třech 
kategoriích: v kategorii  žáků 3. 
– 4. tříd  zvítězil Petr Vitula ze 3. A 
třídy, v kategorii 5. – 7. tříd  Ond-
řej Kohút ze 7. D třídy a kategorii 
žáků 8. a 9. tříd vyhrál Adam Jílek 
z 8. B třídy.

Celé odpoledne proběhlo 
v pracovním duchu a podle 
našeho názoru přispělo k pod-
poře technického vzdělání žáků, 
které, jak zdůraznil ředitel KHK 
Ing. Svozil, je nezbytné pro uplat-
nění na trhu práce.

Na závěr bych chtěl poděko-
vat panu Doc. Jiřímu Hrbáčkovi 
z MU v Brně nejen za zorganizo-
vání I. ročníku této soutěže, ale 
hlavně za vedení technických 
kroužků na naší škole.  

Sdružení přátel Gymnázia 
Židlochovice a ředitelství školy 
děkují fi rmě Lesy České repub-
liky, s. p., Lesní závod Židlocho-
vice, zastoupené Ing. Mirosla-

vem Svobodou za sponzorský 
dar ve výši 50.000 Kč. Finanční 
prostředky byly použity na pro-
jekt nazvaný „Vybavení Gymná-
zia Židlochovice pomůckami“. 

Zvětšit nabídku sportovních 
aktivit žáků školy by měl ven-
kovní stůl na stolní tenis s příslu-
šenstvím, který byl z této dotace 
zakoupen. Stůl bude žáky využí-
ván nejen v hodinách tělesné 
výchovy, ale i v době přestá-
vek a volných hodin. Dále bylo 

Poděkování za sponzorský dar

zakoupeno šest venkovních 
lavic, které budou sloužit nejen 
k odpočinku, ale i k výuce např. 
jazyků v době příznivého poča-
sí. Stůl na stolní tenis i lavice byly 
umístěny v prostorách školní 
zahrady a přispěly ke zlepšení 
venkovních prostor školy. Spon-
zorský dar je pro školu význam-
ným příspěvkem. Sdružení přátel 
Gymnázia Židlochovice a ředi-
telství školy si vstřícnosti a ochoty 
sponzora velmi váží. 

Pavel Adam
předseda správní rady SPGŽ
RNDr. Jiří Kubeš
ředitel gymnázia

Den robotiky na Základní škole Židlochovice| foto: Stanislav Březina

Den robotiky na ZŠ Židlochovice
foto: Stanislav Březina



Výsledky přijímacího řízení žáků ZŠ Židlochovice
ve školním roce 2012/2013

V letošním školním roce si na víceletá gymnázia podalo přihlášku 14 žáků 5. třídy,  přijato bylo 
7 žáků. Na šestileté gymnázium se hlásila 1 žákyně 7. třídy a byla ke studiu přijata.

Z 8. tříd splnilo povinnou školní docházku 7 žáků a všichni byli přijati do učebních oborů SOU.

9. třídy navštěvuje celkem 83 žáků. 21 žáků bylo přijato do učebních oborů, do studijních oborů 
zakončených maturitou odchází 61 žáků, 1 žák byl přijat ke studiu na čtyřletém gymnáziu.

PaedDr. Stanislav Březina
výchovný poradce

Dramatizace pohádky Lotrando a Zubejda
Divadelní představení ZŠ Židlochovice

Ve dnech 4. a 5. 6. 2013 připra-
vily zájmové kroužky při základní 
škole ukázku své činnosti formou 
společného vystoupení. Nejprve 
zazněly krásné písně v podá-
ní pěveckého kroužku ZŠ pod 
vedením Mgr. Michaely Ryšavé 
za klavírního doprovodu Štěpá-
na Chalupy, bývalého absolven-
ta naší školy. Následovalo taneč-
ní vystoupení žáků 1. stupně pod 
vedením paní Hany Dobrovolné. 
Oba kroužky se ještě zapojily 
i do hlavního bodu programu, 
což byla dramatizace pohádky 
Lotrando a Zubejda v provede-
ní divadelního kroužku Mgr. Ale-
xandry Bravencové. Na zdaru 
celé akce se velkou měrou podí-
leli všichni muži rodiny Spáčilovy. 
Především Martinu Spáčilovi patří 
velký dík za náročnou, perfektně 
provedenou instalaci a obsluhu 
ozvučení. Žáci 6. C pod vedením 
Mgr. Jany Mertlíkové nakreslili 

krásné kulisy – palmy, minaret 
i velblouda – a divadlo mohlo 
začít. A jak to vidí sám hlavní 
hrdina?

„V náročných přípravách 
dlouhá doba utekla, přípra-
vy skončily a konečně jsme se 
dostali na opravdové jeviště! 
Jakmile začali přicházet diváci, 
polil nás studený pot a dosta-
vila se tréma. Následovalo pár 
přešlapů a zadrhávek, ale to se 
rychle spravilo a pocity byly čím 
dál lepší. Při pohledu do smějí-
cího se publika se nám ulevilo 
a byli jsme odvázanější a snaha 
prodat, co jsme nacvičili, se nám 
dařila. Když se sejde dobrá parta 
jako ta naše, dokáží se i zázraky. 
A proto mohu směle říci, že se 
nám to povedlo!! 

Takže po náročných přípra-
vách nás snad čeká sladká 
odměna….. :-)“

Martin Doležal
alias Lotrando mladší

Zbývá vyjmenovat osoby 
a obsazení: Zubejda-Marké-
ta Sedláková, Lotrando-Martin 

Mgr. Alexandra Bravencová
ZŠ Židlochovice

Doležal, pan Lustig-Vít Skřička, 
pan Drnec-Hanka Fabiánková, 
kupec-Tomáš Drabálek, Mad-
la-Lucka Stravová, Máňa-Katka 
Buršíková, sestra-Petra Landsma-
nová, loupežníci - Jan Ryšavý, 
Barbora Nekvapilová, Vincek-
Dan Furch, Lotrando starší-Jakub 
Spáčil, sultán Solimán-Gabriela 
Kolegarová, otec Převor-Simona 
Křivánková, tanečnice-Aneta 
Pěnčíková, Adéla Tomanová, 
Hálí-Veronika Králová, Belí a Zelí-
Adéla Tomanová, Erika Zinko-
vá, velbloud-Ondřej Štěpánek, 
Tomáš Bureš, vypravěč-Romana 
Proboštová, osvětlovač-Martin 
Mrázek, bubeník-David Motlíček, 
nápověda-Lucka Špačková, 
kulisáci-Lukáš Kopřiva, Vlastimil 
Horáček, Adam Jokver.

Všem, kdo se na úspěšném 
vystoupení podíleli, patří dík 
a ocenění jejich snahy. Největ-
ším oceněním však byla pozor-
nost a potlesk malého i velkého 
publika. Jedno představení bylo 
sehráno i pro žáky Základní ško-
ly Hrušovany, kteří jsou již stálými 
příznivci našich mladých herců.

Zaznamenali jsme ...

Oblastní charita v Uherském 
Hradišti, do které zasílají naše 
pletařky již několik let svo-
je výrobky, zaslala děkovný 
dopis:

„Vážené a šikovné pletař-
ky ze Židlochovic, přijměte 
prosím pozdravy z Oblastní 
charity z Uherského Hradiště 
a velké, srdečné poděkování 
za ukázku pletařského umu, 
které jste zaslaly. Obvazy a 
svetříky jsou Vaší nezištnou 
službou lásky. Prožíváme spo-
lečně s Vámi a obdarovanými 
radost z pomoci druhým. Vaše 
pletené svetříky a věci pro 
děti budou přiřazeny k dodáv-
ce materiálu pro postižené 
povodněmi. Praktickým usku-
tečňováním lásky můžeme 
přispět k pomoci potřebným.

S přáním krásných dní Hana 
Stejskalová“

Slovy Marie Štyglicové je 
takové poděkování a ozná-
mení o konkrétní pomoci tou 
největší odměnou. Ženám, kte-
ré nezištně věnují svůj čas ple-
tení výrobků, tak určitě vytvoří 
pocit potřebnosti a chuti plést 
a pomáhat i nadále.

Lenka Betášová

Pletení pro potřebné
V únorovém čísle zpravo-

daje byl uveřejněn článek se 
vzpomínkou na Lídu Šotnaro-
vou, ve kterém bylo mimo jiné 
zmíněno, že to byla právě ona, 
kdo přišel s nápadem plést 
obinadla, oblečení pro mimin-
ka, ponožky apod. Pletařky se 
schází v prostorách sokolovny, 
některé pletou doma a jed-
nou za rok si udělají posezení 
s chlebíčkem a zákuskem. 
Na toto „mecheche“ pravi-
delně přichází starosta města, 
aby pletařkám poděkoval. 
Při posledním setkání nabídl 
pletařkám, že pro ně zajistí 
návštěvu Domu na půli cesty 
u Velkého Dvora, kam pletařky 
také dodávají ponožky a ruka-
vice dětem, které již vzhledem 
k věku nepatří do dětských 
domovů, ale nemají rodiny, 
které by se o ně postaraly. 
7. května autobus odvezl ple-
tařky do Domu na půli cesty, 
kde je velice hezky přivítal 
ředitel tohoto zařízení a pově-
děl jim, jak to u nich chodí 
– jaké děti k nim přichází, jak 
dlouho asi se v zařízení zdrží, 
jakou mají radost, když se 
vedení podaří některým z dětí 
(vlastně už dospěláků) sehnat 
práci, když se k nim někteří 
vrací a předvedou jim svo-
je potomky, které s láskou a 
příkladně vychovávají, i když 
oni sami si příliš lásky od svých 
rodičů neužili. 

Ludmila Čermáková

Divadelní představení Lotrando a Zubejda| foto: Miroslav Gergel
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Další z pořadů pořádaných 
ke 140. výročí povýšení Židlocho-
vic na město se odehrál v neděli 
19. května v kostele Povýšení 
sv. Kříže. Dramaturgie pořadu 
vycházela s konkrétním zámě-
rem, a to představit osobnost ži-
jící v našem městě v druhé části 
16. století, Jiřího Strejce, podle 
něhož je pojmenována jedna 
z místních ulic – Strejcův sbor.

Období působení Jiřího Strej-
ce v Židlochovicích se řadí mezi 
důležitou část historie města. Jiří 
Strejc byl členem moravského 
bratrského sboru a autorsky se 
podílel na podstatných doku-
mentech jednoty. Ve své době 
patřil mezi významné překlada-
tele. 

Během koncertu v chrá-

Žalmy Jiřího Strejce v židlochovickém kostele

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

mu Povýšení sv. Kříže zazněly 
v původní podobě tři překlady 
Žalmů Jiřího Strejce, přepsané 
přímo z původního pramene, 
autorova díla Žalmové aneb 
zpěvové svatého Davida z roku 
1827, která je druhým vydáním 
původního Strejcova kancionálu 
z 16. století. Recitovala žákyně 
židlochovického gymnázia Tati-
ana Lvovská.

Mimo skladby J. S. Bacha, 
H. Purcella a další jsme dále sly-
šeli zhudebněné žalmy Tomáše 
Šenkyříka na texty Bible kralické, 
která vycházela v letech 1579–
1594 a víme, že Jiří Strejc byl sou-
částí překladatelského týmu, což 
je fakt pro Židlochovice velmi 
významný a zaslouží si, abychom 
na něj byli patřičně hrdi.

Na kůru nebyli vidět, zato sil-
ný zážitek do našich srdcí při-
nesli varhaník Martin Jakubíček 
– přední český varhaník, Lenka 
Ďuricová - sopranistka Opery 

Národního divadla a židlocho-
vický rodák Radek Zapadlo se 
svou hrou na altsaxofon.

Nedělní podvečer v koste-
le přinesl silný duchovní zážitek 

Už víc než celý měsíc slýcháme 
při hlášení městského rozhlasu 
zcela nové tóny hudební znělky. 
K této změně se rozhodlo Měst-
ské kulturní středisko na základě 
kritických hlasů Vás občanů, kte-
ré se vztahovaly jak ke zvukové 
kvalitě, tak i k hudební podobě 
dlouhodobě používané znělky 
původní.

Pořízení a nákup hudebního 
záznamu k tomuto využití však 
není vůbec levnou záležitostí, 
proto jsme dospěli k rozhodnutí 
vytvořit rozhlasovou znělku své-
pomocí, tedy zdarma.

Nová znělka městského rozhlasu

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Nová podoba znělky je 
výsledkem práce občanů naše-
ho města. Hudebním autorem 
je Tomáš Šenkyřík, altsaxofon 
natočil vynikající jazzman Radek 
Zapadlo a tlumené zvuky  bicích 
patří Davidu Kopečkovi, který 
je předsedou kulturní komise 
a také členem kapely Skrznaskrz. 
Ale především je znám  svým 
působením v oblasti pořádání 
čajoven a cestopisných povídá-
ní s Inspirem.

Vše bylo natočeno ve studiu 
Tomáše Šenkyříka.

Městské kulturní středisko je 
rádo, že na vytvoření znělky se 
podíleli právě a pouze občané 
města Židlochovice, kteří své  
umění ochotně využili pro dobro 
věci.

Obdobně postupovala také 
redakce Regionální kabelové 
televize, která už víc než před 
rokem měla v úmyslu vytvořit 
nové logo do vysílání a součas-
ně i novou úvodní znělku Regio-
nálního videomagazínu a využila 
k tomu rovněž tvůrčích schop-
ností zdejších občanů. Na vzniku 
stávajícího loga se vycházelo 
z vítězného návrhu žačky druhé-
ho stupně Základní školy v Židlo-
chovicích a autorem hudební 
znělky je Vladan Ronner, učitel 
hry na klavír na Základní umě-
lecké škole Židlochovice.

V současné době také pracu-
jeme na nové smuteční znělce.

Radek Zapadlo se svou hrou na altsaxofon| foto: Miroslav Gergel

Dle historika Ivana Štarhy 
byly Židlochovice již v polovině 
14. století zeměpanským majet-
kem a záhy jako vážené sídlo 
měly i hrdelní právo. To zname-
ná, že se zde soudily za účastí 
rychtáře, purkmistra a konšelů 

i hrdelní trestné činy, vynášely 
rozsudky smrti a po vrchnos-
tenském schválení se vykonaly. 
Popravy se prováděly stětím 
nebo oběšením. V Židlochovi-
cích se dodnes této lokalitě říká 
Šibeniční podsedky nebo Na 
Šibenici. Kata si Židlochovice 
vyžadovaly pravděpodobně 
z Brna. 

Na památku místa popravního 
umístili naši předkové pomníček 

Židlochovické popravní místo

Jan Šotnar
Český zahrádkářský svaz

s křížem, který připomínal kolem-
jdoucím neblahé místo osudu 
mnohých, kteří odešli z tohoto 
světa rukou kata.

Kříž tam stál po mnoho let, než 
ho objevili sběratelé kovů. Po 
upozornění pana Karla Čalou-
da, že kříž zmizel, se ZO ČZS roz-
hodla tuto památku společně 
s p. Čaloudem a za podpory 
stavební fi rmy pana Františka 
Švaříčka obnovit. 

Vysvěcení nového kříže, kte-
ré provede správce židlocho-
vické farnosti p. Pawel Cebula, 
se bude konat dne 7. září 2013 
ve 14:00 hod. v terénu – lokality 
Šibeniční podsedky. Sraz zájem-
ců o tuto akci je ve 13 hodin 
u spolkové budovy ZO ČZS v ulici 
Palackého 240; srdečně vás zve 
město Židlochovice a ZO České-
ho zahrádkářského svazu.

a mimo jiné také připomněl, 
že Židlochovice byly a jsou 
bohaté na výjimečné osobnosti, 
kteří šíří popularitu města daleko 
za jeho hranice.

ilustrační foto



V pátek 24. května vystou-
pil se svou kapelou v restauraci 
Za Komínem fenomenální jazzo-
vý muzikant, trumpetista Laco 
Deczi. Koncert tohoto předního 
světového hudebníka se usku-
tečnil v rámci jeho evropského 
turné. Čtveřice muzikantů, Laco 
Deczi (trumpeta), Jan Aleš (klá-
vesy), Michael Krásný (basa) 

Do Židlochovic přijel jazzový parník pod názvem Laco Deczi… 

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

a Vaico Deczi (bicí), strhla pub-
likum moderním, energickým jaz-
zem. Představené skladby byly 
založeny na bohatých a nápa-
ditých aranžích, které se opíraly 
o zjevné mistrovství všech muzi-
kantů. Uvolněnost, interpretační 
hravost a nemalá porce ener-
gie strhla publikum k nadšení 
i obdivu a pouze stolová úprava 
zabránila tomu, aby se publikum 
nepustilo spontánně do tance. 
Díky patří všem, kteří se přičinili 
o upořádání koncertu, a zejmé-
na mecenáši a hlavnímu organi-

zátorovi Ing. Petru Chocholáčo-
vi. Jeho velkým přičiněním jsme 
mohli v našem městě přivítat 
muzikanta, jehož jméno je dnes 
již nedílnou součástí světového 
jazzu. A za sebe jsem moc rád, 
že můžeme říci, že světový jazz 
začíná znít i u nás v Židlochovi-
cích.

P. S.: Den po koncertě jsem si 
přečetl na facebookovém pro-
fi lu Míši Remundové její dojem 
z koncertu. Na svou virtuální zeď 
napsala: A vlny tiché židlocho-

Náměstí se úderem deváté 
hodiny, kdy nad náměstím Míru 
vysvitly první sluneční paprsky, 
zaplnilo návštěvníky, kteří se vrá-
tili pro kvalitu, kterou nakoupili 
na prvním Žerotínském farmář-
ském trhu letos v dubnu. Od lidí 
byla slyšet chvála na výběr zboží 
a farmářů, u stánků se diskuto-
valo, porovnávalo a zkoumalo, 
zkrátka bylo znát, že trhy opět 
„žijí“. Vzduchem se nesla atmo-
sféra spokojenosti a víkendové 
pohody. U farmáře s rybami se 

Červnový farmářský trh spojený s oslavami 140. výročí povýšení
Židlochovic na město zaznamenal svůj další úspěch

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

děti kochaly mrskajícími pstru-
hy mezi kyslíkovými bublinkami 
a zcela zapomněly na pouťové 
atrakce přistavené za pekárnou. 
Každý si vybral zkrátka to své. 
Nečekaná setkání se známými 
a přáteli nebyla rovněž ničím 
neobvyklým.  

Dovolte mi také odhalit něco 
málo ze statistiky návštěvnos-
ti internetových stránek, která 
svědčí o oblíbenosti těchto akcí 
u nás ve městě. Z těch, které 
můžeme vysledovat přímo, víme,  
že jen na portále Jm kraje se náv-
štěvníci přihlásili před konáním 
trhu hned 77krát, video zpraco-
vané krátce po prvním termínu 
bylo navštíveno již 213krát a jeho 

sledovanost den ode dne stále 
stoupá. Stránky města Židlocho-
vic, kde můžete naše trhy najít 
pod odkazem Kultura a volný 
čas/Farmářské trhy, jsou v náv-
štěvnosti mezi patnácti nejsle-
dovanějšími z celkového počtu 
1631 stránek, a to se vzestup-
ným trendem, kdy v květnu bylo 
zaznamenáno úctyhodných 
526 návštěv. Dále nemohu opo-
menout čistotu na prodejních 
stáncích a pochválit především 
farmáře za dodržování hygienic-
kých předpisů, neboť nás v červ-
nu navštívila také Státní veteri-
nární inspekce, kdy v přísném 
hledáčku kontroly obstáli všichni 
kontrolovaní na výbornou. 

Červnový farmářský trh v Židlochovicích| foto: Alois Kvasnička

Proto těm, kteří farmářské 
trhy v Židlochovicích snad ještě 
nenavštívili, je vřele doporučuji, 
a zvu jménem MKS Vás všechny 
již nyní na poslední srpnový trh 
letošního roku v termínu 31. 8. 
Na závěr snad stačí jen dově-
tek, že účel, kvůli kterému jsme 
trhy na náměstí zrenovovali, byl 
úspěšně dovršen a nezbývá než 
mu popřát dlouhověkost, vytr-
valost pořadatelů a hlavně pří-
tomnost spokojených a koupě-
chtivých návštěvníků, neboť bez 
nich by náš farmářský trh nebyl 
tím pravým trhem…

vické vody se vzdouvají, voda 
se čeří a bublá, písek se zvedá 
ze dna a bere s sebou i kamení, 
hladina se vlní jako vibrující čine-
ly a déšť jak tlustý struny bičuje 
palubu parníku LACO DECZI, 
jehož trubka troubí VYPLOU-
VÁÁÁÁÁÁMMMMEEEE!!! Krásná 
reakce, u níž jsem si v duchu 
položil otázku, je to recenze 
uložená v básni, či báseň uložená 
do recenze?
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Sokolové pod Řípem

Ve dnech 24.–26. května 2013 
se uskutečnilo v Roudnici nad 
Labem setkání sokolů nejen 
z České republiky, ale i ze zahra-
ničí. Toto setkání neslo příznačný 
název „Sokolové pod Řípem“ a 
navazovalo na tradici předvá-
lečných župních sletů. Připomeň-
me si, že sokolská župa Podřipská 
ve své historii uspořádala celkem 

Ing. Jakub Kratochvíl
T. J. Sokol Židlochovice

35 sletových akcí a z toho se 
11 konalo přímo v Roudnici nad 
Labem. 

Tato akce, zprvu zamýšlená 
jako setkání sokolů z Podřipska, 
se nakonec stala významným 
sokolským setkáním, na které při-
jelo více než 6000 cvičenců ze 42 
žup České obce sokolské a žup 
zahraničních. Naši jednotu na 
této akci reprezentovalo celkem 
34 cvičenců od předškolních dětí 
až po cvičence věrné gardy. 

Sobotní program byl hlavně 
zaměřen na secvičování jednot-

livých skladeb, ale probíhal také 
doprovodný program. Tedy, 
v rámci sobotního suchého okén-
ka, v jinak propršeném víkendu, 
se naši sokolové vypravili na 
horu Říp. Tento výstup byl atrakcí 
zejména pro naše nejmladší cvi-
čence ze skladby Kuřata.

Celý víkend vyvrcholil neděl-
ním průvodem Roudnicí 
a následným odpoledním pro-
gramem, ve kterém se cvičenci 
prezentovali na Tyršově stadionu 
ve 12 hromadných skladbách. 
Naši cvičenci se v nedělním 

Sokol Židlochovice ukončil sportovní sezónu

V sobotu 15. června se sešli 
sokolové k ukončení úspěšné 
sportovní sezóny 2012/2013. Hlav-
ním tématem bylo setkání všech 
složek Sokola, neformální zhod-
nocení jejich činnosti a poděko-
vání výboru Sokola všem členům 
za jejich aktivitu. Nosným téma-
tem byl sport, pro Sokoly tak blíz-
ký. Účastníci sehráli odpoledne 
turnaj čtyřher v badmintonu, 
ve kterém byly dvojice složeny 
klíčem hráč – nehráč. Navečer 
proběhl turnaj dvojic v petangue 
a potom už jen posezení s písnič-
kami a kytarou u ohně. Nezapo-
mnělo se ani na nejmenší. Pro ně 
uspořádal starosta Sokola Židlo-

Vlastimil Helma
T. J. Sokol Židlochovice

chovice Oldřich Kahoun soutěž 
v minipetangue.

Setkání proběhlo na tradič-
ním místě, na dvoře sokolovny, 
a snad i proto byla dobrá účast. 
Pěkné počasí jen přispělo k velmi 
povedené akci.

Turnaj v badmintonu:
Michal Mrkvica
Eva Mrkvicová
Michal Weinbrenner 
Jan Saňka
Pavel Halsch
Jakub Mrkvica

Turnaj v petangue:
Vendula Svobodová
Petr Čukan
Katka Otáhalová
Michal Weinbrenner
Marie Nováková
Bronislav Svoboda

1.

2.

3.

1.

2.

3.

deštivém odpoledni představili 
v 6 hromadných skladbách, kte-
ré nově nacvičili nebo oprášili 
z nedávného XV. všesokolského 
sletu v Praze.

Výbor Tělocvičné jednoty 
Sokola Židlochovice děkuje všem 
cvičitelům, kteří připravili naše 
cvičence na tuto akci, a taky 
všem cvičencům, kteří sice 
v dešti, ale s velkým nadšením a 
odhodláním reprezentovali naši 
jednotu a město Židlochovice 
na této akci.

Ukončení sezóny | foto: Jan Zbořil

Závěr badmintonové sezóny

Družstva
V květnu a červnu proběh-

ly na celorepublikové úrovni 
badmintonové turnaje družstev. 
V polovině května se v Českém 
Krumlově konalo Mistrovství ČR 
družstev žáků, kterého se zcela 
zaslouženě zúčastnil i náš oddíl, a 
to díky vítězství v krajském přebo-
ru. Naše mladé družstvo nastou-
pilo ve složení Petr Gola, Adam 

Ing. Karel Král
Vlastimil Helma
T. J. Sokol Židlochovice

Svoboda, Matěj Vidrmert, Bára 
Otáhalová, Katka Otáhalová a 
Veronika Srncová. Ve skupině B 
obsadilo družstvo po porážkách 
od Mostu, Benátek a Pardubic 
poslední místo. V nedělním zápa-
se o umístění pak naši svěřenci 
porazili Jiskru Nejdek a obsadili 
konečné 7. místo. Může to vypa-
dat jako neúspěch, ale v porov-
nání se silnými týmy z velkých 
měst už samotná účast na mis-
trovství je velkým úspěchem.

První červnový víkend proběhl 
v Liberci již tradiční turnaj regi-
onálních výběrů jednotlivých 
oblastí, známý pod názvem Fal-
co Cup. Za výběr jižní Moravy 

nastoupili hráči našeho oddílu 
Petr Gola a Veronika Srncová. 
Doplnili je Adéla Švecová z Podi-
vína a Jiří Bureš z Jehnic. V pěti-
členné skupině A obsadili výbor-
né druhé místo po vítězství nad 
družstvy západních Čech, Prahy 
II a Dobrušky a prohře s výběrem 
jižních Čech. V nedělním boji 
o bronzovou medaili nestačili 
poměrem 2:3 na výběr severních 
Čech, ale i tak je konečné 4. mís-
to z deseti zúčastněných skvělým 
úspěchem našich mladých hrá-
čů.

Jednotlivci
Poslední dubnový a první květ-

nový víkend proběhly závěrečné 
republikové turnaje jednotlivců 
v kategorii dospělých a Mistrov-
ství ČR v kategoriích do 13 a 15 
let. Na všech turnajích nás repre-
zentovali zástupci oddílu, v mlad-
ších žácích to byla děvčata Bar-
ča Otáhalová a Marie Zbořilová, 
ve starších žácích to byli Veroni-
ka Srncová a Petr Gola, v dospě-
lých pak Ondra Král.

V nejmladší soutěžní kategorii 
si děvčata jela především pro 
cenné zkušenosti. A proto jeden 
vyhraný zápas v každé z páro-
vých disciplín v podání Báry je 
úspěchem. Ve smíšené čtyřhře 
to znamenalo dělenou 9. až 17. 
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Tři dny v Paříži

Tereza Singerová
Michaela Šedová
Gymnázium Židlochovice

Nastupujeme. Kdo chybí, ať se 
prosím přihlásí. Jedeme! Aneb 
výlet do Francie 2013. Pevně 
se připoutejte, a pokud s sebou 
máte špunty do uší, jen dobře. 
Škoda, že je nikdo neměl. Prv-
ních pár hodin se zdálo, že uti-
šit autobus je nad lidské síly, a 
dokonce i nad síly učitelek. I přes 
prvotní vyhlídky na rušnou, pro-
bdělou noc nakonec autobus 
uléhá k spánku. Zde nám paměť 
selhává, jelikož nám padají víč-
ka. V noci párkrát kontrolujeme 
hodiny, které se někdy pohnou 
jen o pár minut. Ráno nás už ale 
čeká pohled na ještě poněkud 
ospalou Paříž. 

„Pět za euro!“ přivítala nás 
francouzská delegace proda-
vačů malých eiffelovek. Někteří 
z nás smlouvali, jiní zase odmí-
tavě utíkali z dohledu. Po tomto 
krásném uvítání se naše výpra-
va přesunula přímo pod symbol 
Paříže – Eiffelovu věž. Jak jsme 
zjistili, Francouzi nepatří zrovna 
mezi ty, kteří dodržují otvírací 
dobu. Asi po hodinovém čekání 
jsme se vyvezli nad celou Paříž. 
Naše skupinka pěti dívek potka-

la i pár sympatických Francouzů. 
Po této prohlídce jsme se vydali 
směrem Champs-Élysées. Ulice, 
na jejímž vrcholku ční Vítězný 
oblouk. Unaveni, ale plni zážitků 
nakonec uleháme v jednohvěz-
dičkovém hotelu F1. 

Jakožto druhá škola v hotelu 
si bereme první, brzkou směnu 
na snídani. Vše se obejde bez 
problémů, tedy až na nepatrné 
zpoždění, které se u našich srazů 
stává zvykem. Každý má svého 
souseda, můžeme tedy vyrazit. 
Už při prvních krocích ven z auto-
busu zahlédneme - nám už zná-
mé - “eiffelovkáře“, čekající na 
svou příležitost. Těm se však rych-
le schováme za branami zámku 
Versailles. Podle instrukcí si stoup-
neme do řady a zanedlouho 
se první z nás objeví u vstupu. 
Nemáme však u sebe ještě lístky, 
a tak se naše cesta ke vstupu 
opakuje. A napodruhé se nám 
to už konečně podaří! Projdeme 
přes ochranku a s foťáky v rukou 
se zasekneme hned na nádvoří. 
Strávíme v zámku a zahradách 
několik hodin a poté se ode-
bereme zpět do Paříže. Hbitě 
vyběhneme, někteří z nás doslo-
va, 222 schodů k bazilice Sacré-
Coeur. Poté malá procházka po 
Montmartru a rozchod na malé 
nákupy. Nakonec se vydáme 
na největší hřbitov v Paříži Pére-
Lachaise. 

Nadchází poslední den. A nám 
nezbývá, než si ho užít. Metrem se 
dostaneme do La Défense, udě-
láme zastávku u monumentální 

stavby velkého oblouku a někteří 
i v obchodní galerii 4 temps. Poté 
se opět odebereme do metra a 
přejedeme do Louvru. Jako prv-
ní zamíříme k obrazu Mony Lisy. 
Tam se dlouho nezdržíme, návaly 
lidí s fotoaparáty v rukou by nám 
to ani nedovolily. Začneme tedy 
bloudit Louvrem. Uličkou sem, 
potom tam a jsme zpět, kde 
jsme začaly. Kde se stala chyba? 
Po více než hodinovém bloudění 
se konečně dostaneme do dru-
hého patra. Skoro se zdá, jako 
by to byl jakýsi výběr těch, kteří 
se sem dostanou. Čas se však 
krátí a my se musíme vydat dál. 
Tím započne pochod městem, 
zakončený v Lucemburských 
zahradách. Poté se na vlastní 
pěst vydáme po Saint-Michel 
směrem k Notre-Dame. Cestou 
samozřejmě nemarníme posled-

ní okamžiky pro nakupování. I 
přes drobné karamboly se dosta-
neme na naši loď včas. Poněkud 
zkřehlí se vrátíme do autobusu a 
řidič s námi ještě naposledy pro-
jede noční Paříží. Cesta zpět je 
mnohem ospalejší… 

„A teď se rozlučte se samočis-
ticími záchody, jsme v Česku.“ 
S těmi slovy jsme se doopravdy 
rozloučili s Německem, přes kte-
ré jsme jeli. Bylo to jasné zname-
ní toho, že výlet končí. Sice by si 
to někteří nejméně pětkrát pro-
dloužili, ale trocha odpočinku 
neuškodí. Ti, co na sebe nechali 
dýchnout atmosféru, Francii a 
zájezd si plně užili, tak těm zůstalo 
plno neocenitelných vzpomínek 
a zážitků. Stručně a jednoduše: 
STÁLO TO ZA TO!

Eiffelova věž v Paříži | ilustrační foto

pozici, ve čtyřhře dokonce 5. až 
8. místo.

Veronika odjížděla na Mistrov-
ství ČR v pozici nasazené hráčky 
a chtěla si přivézt medaili. V silné 
konkurenci se jí nakonec poda-
řilo získat bronzovou medaili ve 
čtyřhře dívek (se spoluhráčkou 
Bertou Ausbergerovou), v ostat-
ních disciplínách zůstala před 
branami semifi nále. Medaile 
z MČR je samozřejmě velkým 

úspěchem a doufejme, že v příš-
tím roce v této kategorii své 
umístění a výsledky minimálně 
zopakuje. Petr Gola se sice mezi 
chlapci neprosadil, předvedl 
však slušný výkon a cenné zku-
šenosti ze zápasů se mu budou 
hodit v dalších turnajích.

V severočeském Liberci se 
konal poslední turnaj dospělých 
a do bojů se zapojil i Ondra Král. 
Bohužel se na výsledcích pode-

psal tréninkový výpadek způso-
bený studijními povinnostmi, ale 
i tak si Ondra odváží dvě pátá 
až osmá místa z párových disci-
plín a před koncem sezóny si ve 
dvouhře a smíšené čtyřhře udržel 
postavení v první desítce (9., 
resp. 5. místo). O týden později 
jako hostující hráč nastoupil za 
družstvo Slávie Liberec k dvojzá-
pasu o udržení v extralize. Soupe-
řem extraligového Liberce byla 
družstva TJ Montas Hradec Krá-
lové a USK Plzeň. Náš zástupce 
svým zodpovědným výkonem 
přispěl k hladkému vítězství libe-
reckého týmu poměrem 8:0 a 
6:2 (Ondra vyhrál všechna 4 svá 
utkání na dva sety) a to zname-
nalo udržení Liberce v extralize 
i pro příští sezónu.

V první polovině června se 
v rámci akademického mistrov-
ství ČR (sportovní zápolení stu-
dentů vysokých škol) odehrál 
zřejmě poslední turnaj této sezó-
ny. Ondra Král ve smíšené čtyřhře 
společně se Zuzkou Jeřichovou 
z Mostu obsadil bronzovou pozi-
ci. Ve dvouhře se probil až do 
fi nále, kde podlehl Petru Jelínko-
vi z Brna. Se stejným partnerem 

pak zcela ovládli čtyřhru mužů 
a odvážejí si tak zlaté medaile a 
titul akademického mistra ČR.

Konec sezóny
Žáci oddílu badmintonu T. J. 

Sokol Židlochovice se rozloučili 
se sportovní sezónou tradičně 
závěrečným turnajem. 7. červ-
na se sešlo v sokolovně 23 žáků 
oddílu. Do turnaje byly naloso-
vány dvojice složené z hráče, 
který hraje turnajové soutěže, a 
člena přípravky. V těchto dvo-
jicích měli zkušenější hráči radit 
a vysvětlovat zásady hry svým 
mladším kolegům a ti mladší 
zase poznali, jak vypadá hra na 
soutěžní úrovni. Hrálo se jen pro 
radost a po turnaji dostali všichni 
hráči diplomy a sladkou odmě-
nu. Následovala zábava u tábo-
ráku s opékáním špekáčků.

Nyní bude většina hráčů měsíc 
odpočívat a naplno se začne 
připravovat na další sezónu od 
začátku srpna. Přeji všem našim 
hráčům chuť do další badminto-
nové práce, radost z předvede-
né hry, minimum zranění a úspěš-
nou příští sezónu.
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Letos už potřetí uspořádalo 
město Židlochovice ve spolu-
práci s Českým zahrádkářským 
svazem Židlochovice s podpo-
rou Vinařského fondu České 
republiky pro regionální rozvoj 
v prostorách Masarykova kul-
turního domu dne 7.června 
seminář o víně. Po úspěšných 
seminářích o odrůdách Veltlín-
ské zelené, Frankovka, Svato-
vavřinecké a jejich „příbuzných“ 
v posledních letech, jsme zvolili 
letos téma „Sauvignon blanc“ 
s respektem k jeho významu 
nejen v naší zemi, ale po celém 
světě. Francouzové zařadili 
tuto odrůdu do kategorie Cé-
pages noble, čímž naznačují, že 
odrůda patří k nejvznešenějším 
vínům vůbec. Respekt vyžaduje 
nejen jméno této odrůdy, ale i 
jména přednášejících, kteří při-
šli do Židlochovic. Už tradičně 
začala ing. Ivana Flajšingero-
vá, PhD. s úvodní přednáškou 
o ampelografi i a rozšíření odrů-
dy v naší zemi. Prof. Ing. Robert 
Steidl, šéf oddělení sklepnictví 
Výzkumného a výukového cen-
tra vinařství a ovocnářství v Klos-
terneuburgu (Dolní Rakousko), 
zvolil téma „Co můžeme pro to 
očekávané aroma Sauvignonu 
udělat“ (Das Sauvignon Aroma 
– Was kann man dafür tun?). 
Doc. ing. Pavel Pavloušek (Ústav 
vinohradství a vinařství Lednice 
Zahradnické fakulty Mendelovy 
univerzity v Brně) pak referoval o 
práci kolem této odrůdy ve vino-

hradě. P. Pavloušek je úzce spjat 
s úspěšným vývojem pěstování 
Sauvignonu na Znojemsku, kde 
se odrůdě zvláště daří. Závě-
rečný příspěvek před bohatou 
diskuzí přednesl doc. ing. Miloš 
Michlovský, CSc. Zvolil si téma: 
Sauvignonmanie. I když jsme se 
původně obávali, že se bude 
velmi kriticky vyjadřovat k touze 
spotřebitelů po této odrůdě, byli 
jsme poučeni, že nikoli. Jeho kri-
tická slova na začátku jen zdů-
raznila, že Sauvignon – Cépage 
noble opravdu vyžaduje velké 
znalosti v pěstování a ve výrobě 
a vystavené vzorky na různých 

Vinařství očima Židlochovicka a Dolního Rakouska potřetí

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. výstavách si kolikrát nezaslouží 
toto vznešené jméno. Pak už 
demonstroval výsledky své dlou-
holeté výzkumné práce a „pro-
zradil“ všem posluchačům triky, 
jak docílit opravdu dobrý Sauvi-
gnon blanc. 

Simultánní překlad zajistila 
jako vždy velmi dobře RNDr. Jit-
ka Sykorová. Technické vybave-
ní a promítání zajistilo Regionální 
informační středisko Židlochovic 
(Martina Křížová). Seminář končil 
tradičně ochutnáváním vzorků 
malopěstitelů a fi rem z Moravy 
a Dolního Rakouska. Degustace 
vzorků a malé pohoštění zajis-

tili logisticky zahrádkáři naše-
ho města pod vedením přítele 
Jana Šotnara. Dokumentaci 
zajistil přítel Mirek Gergel a jistě 
bude o tom příspěvek v našem 
infokanálu. Dík patří i výboru 
Sokola (ing. Josef Kratochvíl ml), 
že jsme opět mohli být v pro-
storách Masarykova kulturního 
domu.

Co závěrem říci? Seminář se 
konal už potřetí a získal svoje 
tradiční místo v programovém 
kalendáři našeho města. Věří-
me, že za rok se opět setkáme 
na téma Vinařství očima Židlo-
chovicka a Dolního Rakouska.

Vinařská konference | foto: Miroslav Gergel

Jev za zrakem člověka (zázrak), 
tzn. jinak nevysvětlitelný, se stal 
na přelomu let 1949-1950 v mís-
tě do té doby nijak významném, 
v obci ve východních Čechách 
– v Číhošti. Šlo o pohyb kříže nad 
svatostánkem zleva doprava 
během kázání při nedělní mši 
svaté o třetí adventní neděli. 
Tamějším farářem v té době byl 
P. Josef Toufar, o jevu se dozvě-
děl až posléze od farníků.  

Tato skutečnost následně 
rozjela protináboženskou pro-

Publikace o číhošťském zázraku
Kniha roku 2012 ankety deníku Lidové noviny

Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D.
pagandu a represi proti lidem 
v okolí katolické církve v daném 
místě a později i díky tendenčně 
natočenému fi lmu pod názvem 
Běda tomu, skrze něhož přichází 
pohoršení získala i širších rozmě-
rů. Součástí tohoto „kolotoče“ 
pak byla mj. i smrt zmíněného 
faráře. Nepřežil totiž tvrdé vyšet-
řovací postupy komunistických 
vyšetřovatelů, zemřel 25. února 
1950, pohřben je v hromadném 
hrobě někde u zdi Ďáblického 
hřbitova. 

Celá záležitost inspirovala 
i mnohé spisovatele k sepsání 
literárního díla na dané motivy, 
jmenujme alespoň ta nejzná-

mější: Josef Škvorecký – Mirákl, 
Rudolf Ströbinger a Karel Neš-
vera – Stalo se v adventu, Jan 
Zahradníček – Dům strach či Ivan 
Diviš – Odchod z Čech. V polisto-
padovém období vznikl i fi lm na 
toto téma In nomine patris, kde 
hlavní roli faráře ztvárnil Viktor 
Preiss. 

Nejnověji se danou proble-
matikou systematicky a zevrub-
ně zabýval redaktor Českého 
rozhlasu Miloš Doležal v právě 
oceněné monografi i Jako by-
chom dnes zemřít měli. Drama 
života, kněžství a mučednické 
smrti číhošťského faráře P. Jose-
fa Toufara, kde podrobně a na 

základě objektivního archívního 
výzkumu přibližuje dění zmíněné-
ho chmurného období.  
Římskokatolická farnost v Židlo-

chovicích připravuje na září/říjen 
2013 i pro širší veřejnost besedu 
s autorem knihy, která pravdě-
podobně proběhne v místním 
kostele Povýšení svatého Kříže. 
Součástí budou pak i zvukové 
záznamy a videa. V přípravě je 
pak i další část, která by proběh-
la přímo v Číhošti, zúčastnili by se 
jí místní dříve narození lidé, kteří 
událost viděli. 
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Již středověký křesťan měl život-
ní sen a touhu putovat do Svaté 
země po stopách Ježíše Krista, 
do Říma ke hrobu svatého Petra 
a do Santiaga de Compostela ke 
hrobu apoštola Jakuba Většího. 
Pouť do Santiaga de Composte-
la se někdy protahovala až k nej-
západnějšímu pobřeží Atlantské-
ho oceánu k mysu Finisterre. Toto 
místo bylo tehdy považováno za 
konec světa. 

Svatý Jakub byl spolu s Petrem 
a Janem jedním z nejbližších Ježí-
šových učedníků. Hlásal evan-
gelium v dnešním Španělsku, 
v části Galicie. Po svém návratu 
do Jeruzaléma v roce 44 byl jako 
první z apoštolů, na rozkaz Hero-
da Agrippy I. popraven stětím 
mečem. Proto bývá sv. Jakub 
zobrazen s mečem. Jako patron 
poutníků má oblečený plášť, zdo-
bený mušlí hřebenatkou, v ruce 
hůl a nádobu na vodu z tykve. 
Podle legendy žáci sv. Jakuba 
naložili jeho  tělo na loď a dopra-
vili ho zpět na Pyrenejský poloos-
trov, kde ho pochovali. Roku 813 
objevil apoštolův hrob poustevník 
Pelayo, kterému bylo toto místo 
označeno jasnými hvězdami, 
latinsky „campus stellae“, tedy 
„hvězdné pole“, z čehož vznikl 
i místní název Compostel, později 
celý název Santiago de Com-
postela – svatý Jakub z hvězdné-
ho pole. Biskup Teodomiro potvr-
dil pravost hrobu v roce 820 a 
král Alphonse II. prohlásil svatého 
Jakuba patronem svého impéria 
a nechal na tomto místě postavit 
kapli. Král Alfons III. Veliký, který 
podporoval křesťany v oblastech, 
kde se šířil muslimský vliv, dal nad 
hrobem sv. Jakuba vystavět troj-
lodní katedrálu s půdorysem latin-
ského kříže. Papež Alexander III. 
propůjčil Santiagu de Composte-
la odpustková privilegia a udělil 
mu titul Svaté město (jako Římu 
a Jeruzalému). Papež Calixto II. 
určil za světcův den 25. červe-
nec. Pokud připadne toto datum 
na neděli, vyhlašuje papež Svatý 
rok. V 8. století byl Iberský polo-
ostrov ovládán Maury (Araby) 
a křesťanské obyvatelstvo trpě-
lo jejich krutou vládou. Od roku 
711 museli každý rok do emírova 
harému do Cordoby posílat 100 
mladých děvčat. Proti tomuto 
nařízení se obyvatelé vzbouřili a 
podle legendy se nad bojujícími 
křesťany objevil svatý Jakub na 
bílém koni a pomohl jim k vítěz-
ství. Toto světcovo zjevení coby 
obránce křesťanské víry se pak 
opakovalo při různých dějinných 

zvratech a krizích. Tak vznikla 
také světcova přezdívka Mata-
more – Maurobijec. Mušle hřebe-
natka, zvaná svatojakubská, je 
poznávacím znamením svatoja-
kubských poutníků. Je to podle 
další legendy, kdy jeden mladý 
šlechtic jel na koni vstříc lodi, kte-
rá vezla ostatky apoštola Jakuba 
do Španělska. Nešťastnou náho-
dou se začal topit v moři, když se 
jeho kůň ulekl záře, která vychá-
zela z ostatků. Jakub však zázrač-
ným způsobem zachránil jeho 
život, a když vytáhli tělo rytíře na 
břeh, bylo celé pokryto mušlemi.   

Poutní svatojakubské cesty 
v následujících staletích změni-
ly tvář tehdejší Evropy, vždyť jen 
po tradiční „francouzské“ trase, 
která i dnes vede z Francie přes 
Pyreneje (téměř 800 km), mířilo 
do „apoštolova města“ ročně 
200 až 500 tisíc poutníků, kteří 
přinášeli do kdysi nehostinných 
oblastí nejen peníze a hospodář-
ský rozvoj, ale i nebývalý kulturní 
a duchovní rozmach. Při cestách 
vznikaly nové románské kláštery 
a městečka s kostely, rytířské řády 
střežily cesty a významní poutníci 
zakládali charitativní instituce a 
odkazovali jim své jmění. Z mno-
ha desítek chrámů a klášterů, 
které se dochovaly ve městech 
i na venkově na poutní trase, 
jich dodnes mnoho patří ke svě-
tovým unikátům. Vznikala různá 
jakubská bratrstva a spolky – ve 
městě Léonu byl např. v roce 
1161 ustanoven rytířský řád „Sva-
tého Jakuba od meče“, jehož 
členové nosili na prsou znamení 
červeného meče s jilcem, který 
bývá i dnes namalován na muš-
le hřebenatky, které si poutníci 
upevňují na klobouky nebo jiné 
části oděvu. Mušle hřebenatka 
žije ve vodách Atlantského oce-
ánu poblíž těchto končin.  

Poutníci věřili, že odměnou 
za vykonanou pouť ze svého 
domova až k Jakubovu hrobu jim 
budou odpuštěny hříchy a bude 
jim i navráceno zdraví. Jakub-
ské ostatky v minulosti prosluly 
zázračnými uzdraveními, a to 
hlavně revmatismu. Ve 12. století, 
kdy byl Jeruzalém obsazen musli-
my a pro křesťanské poutníky se 
stal nepřístupným, nahrazovalo 
jej právě Santiago de Composte-
la, v této době sem putovalo 
asi 1000 osob denně. Význam 
svatojakubské pouti však začal 
pozvolna asi od 17. století upa-
dat a v období baroka se v rámci 
rekatolizačních snah církve staly 
opět oblíbenými cesty do Říma, 
Cách a zvláště lokální mariánské 
poutě. Od začátku minulého sto-
letí však svatojakubská pouť zno-
vu ožívá, každým rokem narůstá 
počet poutníků směřujících do 

Pouť do Santiaga de Compostela

Mgr. Karla Jarošová
Gymnázium Židlochovice

Santiaga de Compostela z celé 
Evropy, a i proto byla tato histo-
rická cesta v roce 1993 zapsána 
do seznamu kulturního dědictví 
UNESCO. Této pouti se zúčastni-
ly i velmi známé osobnosti, např. 
sv. František z Assisi, vlámský malíř 
Jan van Eyck, španělští katolič-
tí králové Ferdinand a Isabela, 
papež Jan Pavel II. a v 15. století 
také český šlechtic Lev z Rožmi-
tálu, který do Santiaga putoval 
s mírovým poselstvím od českého 
krále Jiřího z Poděbrad. 

Kromě této tradiční „Francouz-
ské cesty“ vede do Santiaga 
mnoho cest z různých zemí světa, 
i z České republiky. Každý pout-
ník si na začátku své trasy obsta-
rá průkaz, tzv. „Credencial del 
Peregrino“, do kterého po cestě 
sbírá razítka. Ta jsou v některých 
kostelech, ubytovnách, kavár-
nách apod. Tento průkaz vám 
slouží jako doklad o tom, že jste 
ušli nejméně 100 km pěšky nebo 
ujeli 200 km na kole, eventuálně 
na koni. Po příchodu do Santi-
aga de Compostela předložíte 

tento průkaz a na jeho základě 
je vám vystaven certifi kát, že jste 
tuto poutní cestu absolvovali. Je 
psaný v latině na krásném ozdob-
ném papíře.

Mně se podařilo společně 
s mojí dcerou Martinou o loň-
ských prázdninách kousek pouti 
projít, ušly jsme posledních 122 
km za pět dnů, a přesto, že jsme 
měly velmi špatné počasí, kdy 
byla zima (10˚C až 17 ˚C) a téměř 
celou dobu nám pršelo, byl to 
pro nás velice silný zážitek, který 
nás duchovně i lidsky obohatil a 
nikdy na něho nezapomeneme. 

Svatý Jakub napomíná: 
„Pamatujte si toto, moji milovaní 
bratři: člověk má být pohotový 
k naslouchání, ale pomalý v mlu-
vení… V tichosti buďte vníma-
ví pro slovo, které do vás bylo 
vloženo jako semeno a může 
zachránit vaši duši. To slovo však 
musíte uvádět ve skutek, a ne 
abyste ho jenom poslouchali. To 
byste klamali sami sebe!“

Santiago de Compostela| foto: Karla Jarošová
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1483
V pondělí po sv. Markétě (asi 13. 
července) potvrdil listem na Budí-
ně král Matyáš, že židlochovické 
panství se stává majetkem bratří 
Jaroslava a Ladislava z Boskovic; 
první z těchto bratří byl důvěrní-
kem uherského krále Matyáše, 
kancléř český a nejvyšší komor-
ník cúdy olomoucké. Věrně 
sloužil hrabivým choutkám svého 
pána, ale nikoliv své zubožené 
vlasti. Za domnělou zradu jej 
však dal král Matyáš v roce 1485 
ve Vídni popravit mečem. Druhý 
z bratří – Ladislav z Boskovic – vlá-
dl pak v Židlochovicích do roku 
1508; byl jedním z nejšlechetněj-
ších a nejvzdělanějších šlechticů 
na Moravě. On také začal sce-
lování pozdějšího židlochovic-
kého velkostatku. Obyvatelům 

Židlochovic pustil jeho roboty, 
které byli židlochovickým pánům 
povinni, jako hlásku, drva roubi-
ti, ploty plésti, řepu kopati, zelí 
sázeti, je okopávati, cibuli pleti, 
konopě trhati aj.

1863
V tomto roce bylo veliké sucho a 
letní mrazy, takže byla opět kata-
strofální neúroda všech potravin; 
brambor se nesklidilo ani tolik, 
kolik se jich zasadilo.

1893
21. července byly uvedeny 
do chodu velké hodiny na budo-
vě radnice. Tyto hodiny dodala 
fi rma Emil Schauer z Vídně a účet 
za jejich dodání činil 540 zlatých. 
Montáž v Židlochovicích provedl 
jejich zaměstnanec Albin Teske.

1953
V červenci byl objeven při arche-
ologické sondáži na západním 

Trojka v dějinách Židlochovic - 7. část

Mgr. Karel Vavřík
svahu návrší Cézav asi 35 m nad 
silnicí z Blučiny do Židlochovic na 
pozemku rolníka Bartla z Blučiny 
hrob muže z období stěhová-
ní národů. V objeveném hrobě 
byla kostra asi čtyřicetiletého 
muže s válečnou výstrojí. Dvoj-
břitý železný meč měl ozdoby 
ze zlatého plechu a byl zdoben 
chalcedonovým kotoučkem. 
Z pochvy meče zbylo jen kování 
hran ze stříbrného plechu. Dále 
byly v hrobě nalezeny stopy luku 
a toulce, přezka z opasku, nára-
mek, spona, pinzeta, ozdoby 
bot, střepiny skleněných pohárů 
a zlomky kostěného hřebene. 
Podle nalezené výzbroje to byl 
velmož V. století. Zlaté předměty 
vážily 40 dkg.

1963
13. července si několik chlapců 
stavělo asi 25 metrů za posled-
ním domkem ulice Za jatkami 
(dnes tudy vede státní silnice 

do Nosislavi) v prudkém svahu 
srub a hloubili při tom ve svahu 
jámu. Při tom našli lidskou kostru 
a vedle ní slovanskou nádobu 
starobylého charakteru. Odbor-
níci se shodli na tom, že jde 
o pozůstatky velkého pohřebiště, 
které bylo z velké části již v dáv-
ných dobách odplaveno vodou 
Svratky. Nalezená kostra ležela 
v hrobě naznak s rukama podél 
těla, přibližně ve směru západ - 
východ.

Z kroniky Ozvěny věků a dní

Stopami Žerotínů bude opět 
„našlapovat“ město Přerov 
– následováno dalšími městy a 
obcemi, v nichž má žerotínská 
tradice své kořeny. Projekt, který 
Přerov v loňském roce rozjel za 
podpory Olomouckého kraje, 
má za sebou i před sebou dal-
ší milníky. Žerotínové budou mít 
svoje webové stránky, na zájem-
ce čeká fotosoutěž o hodnotné 
ceny a v neposlední řadě se 
milovníci dějin mohou těšit na 
letní výstavu, která bude mapo-
vat tento významný šlechtický 
rod. 

„Na webových stránkách 
města Přerova bude od 1. červ-
na spuštěna sekce Po stopách 
Žerotínů. V ní budou materiály, 
které máme k historii tohoto rodu. 
Dávali je dohromady odborníci z 
různých koutů České republiky. 
Pokud je mi známo, je to první 
webový odkaz svého druhu u 
nás, který by měl být i  ro budou-
cí generace cenným zdrojem 
historických informací,“ uvedl 
přerovský primátor Jiří Lajtoch. 

Ve stejný den, tedy 1. červ-
na, navíc město Přerov vyhla-
šuje celostátní soutěž pro foto-
grafy. „Vyzýváme lidi, aby při 

svých letních cestách zachytili 
do fotoaparátů běžný život ve 
městech, v nichž působili Žero-
tínové. Na snímcích může, ale 
nemusí být sídlo Žerotínů. Foto-
grafové mohou zaznamenat 
klidně i náladu města, nebo 
svůj pocit z konkrétního místa. 
Fantazii meze klást nebudeme,“ 
podotkla vedoucí kanceláře pri-
mátora Daniela Novotná. Sou-
těžící musejí poslat i krátký popi-
sek města či obce a místa, kde 
fotku pořídili. „Samozřejmě, že 
nesmí zapomenout připojit jmé-
no a kontakt. Své snímky, které 
budeme postupně uveřejňovat, 
mohou posílat až do konce září 
na adresu: fotosoutez.prerov@
email.cz. V průběhu října budou 
mít možnost sledovat na webu 
Přerova, kolik jejich záběr získává 
v soutěži hlasů od návštěvníků. 
Každý může poslat maximál-
ně šest fotek,“ podotkla Vilma 
Gaďourková - webmaster strá-
nek. A hrát se bude o hodnotné 
ceny – fotograf, který v průběhu 
„hlasovacího měsíce“ nasbírá 
nejvíce bodů, získá tablet za 7 
tisíc korun, druhou cenou je foto-
aparát za 5 tisíc korun, třetí vítěz 
získá mobilní telefon v hodnotě 4 
tisíc korun. „Oceníme ale i foto-
grafy, kteří se umístí od 4. do 30. 
místa. Těm pošleme knihu Po sto-
pách Žerotínů, kterou jsme vloni 
pokřtili,“ řekla Daniela Novotná. 
Ta navíc připomíná, že široké je i 
„pole působnosti“ – fotografové 

Žerotínové budou mít svůj web, fotografi ckou soutěž i výstavu

Bc. Lenka Chalupová
Mgr. Bohuslav Přidal
Magistrát města Přerova

se mohou zaměřit na Přerov, ale 
třeba i na Náměšť nad Oslavou, 
Brandýs nad Orlicí, Židlochovice, 
Dřevohostice, Rosice, Strážnici, 
Moravskou Třebovou, Žerotín, 
Napajedla, Valašské Meziří-
čí, Bludov, Rudu nad Moravou 
a další města či obce, v nichž 
Žerotínové zanechali otisky.

Projekt, který má ambice turis-
ticky propojit města s žerotínskou 
historií, navíc letos nabídne ješ-
tě jeden „bonbonek“ – putovní 
výstavu, kterou jako první u pří-
ležitosti srpnových svatovavři-
neckých hodů uvidí Přerované 

na Horním náměstí. „Venkovní 
výstava na přenosných ban-
nerech představí dějiny tohoto 
významného šlechtického rodu, 
jeho přední osobnosti a zejména 
přehled původních sídel jednot-
livých větví rodu. Návštěvníci 
budou moci výstavu zhlédnout 
přímo v autentickém prostředí 
nádvoří zámku, který byl za Karla 
staršího ze Žerotína renesančně 
přestavěn,“ uvedl závěrem ředi-
tel Muzea Komenského v Přero-
vě Radim Himmler.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
PO STOPÁCH ŽEROTÍNŮ

Vyfotografujte při svých letních cestách běžný život ve městech, 
v nichž působili Žerotínové. Na fotografi i může, ale nemusí být 
sídlo Žerotínů, zachyťte klidně „náladu města“ či váš pocit 
z konkrétního místa.

Napište krátký popisek, jméno, adresu, e-mail a snímek či snímky 
pošlete do 30. září na adresu fotosoutez.prerov@email.cz.

V říjnu pak můžete na www.prerov.eu sledovat, kolik vaše 
fotografi e v hlasování získá bodů.
1. cena tablet v hodnotě 7.000 Kč
2. cena fotoaparát v hodnotě 5.000 Kč
3. cena mobilní telefon v hodnotě 4.000 Kč
4. - 30. cena kniha Po stopách Žerotínů

Podrobné podmínky soutěže na www.prerov.eu v sekci 
Po stopách Žerotínů - fotosoutěž.
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Oslav 140. výročí přiznání  
městského statutu Židlocho-
vicím vyvolávají vzpomínku 
na místního cukrovarnického 
průmyslníka a vynálezce Julia 
Roberta. Znovu se připomínají 
jeho významné objevy ve výro-
bě řepného cukru, jež v roce 
1865 přivedly stávající výrobní 
techniku na zcela jiné základy a 
byly počátkem moderního cuk-
rovarnictví. S Robertem rostla 
i úroveň a sláva Židlochovic.

Méně se však dnes už ví 
o Robertovi – zemědělském hos-
podáři. 

Postupně se zvyšující kapaci-
ta továrny vyžadovala v sedm-
desátých letech 19. století stále 
větší množství kvalitní cukrové 
řepy. Robert sice již v roce 1865 
pronajal od židlochovického 
panství celou zemědělskou 
ekonomii v rozsahu asi 5 000 ha, 
avšak ani to nestačilo. Více řepy 
vyšší kvality! To byl pro něho v té 
době prvotní úkol. Řešil jej jed-
nak úpravou a tím lepším využi-
tím dosud málo nebo vůbec 
neobhospodařovaných úhorů, 
rychlejší a snadně zvládnutel-
nější dopravou řepy ze vzdále-
ných lokalit a řadou meliorač-
ních zásahů do vžité metodiky 
tehdejšího zemědělství.

Rozsah této vzpomínky neu-
možňuje se těmito významný-
mi a dosud nebývalými zásahy 
blíže zabývat, a tak jenom struč-
ně: V roce 1871 se začalo v Žid-
lochovicích jako v prvním místě 
v Rakousku orat parním pluhem. 
Uskutečnily se také první pokusy 
se secími stroji a plečkami, cuk-
rová řepa se už nesázela „na 
divoko“, nýbrž do řádků a pro 
zavlažování bylo zřízeno velké 
centrifugální čerpadlo. Změn 
bylo mnohem víc – přišly úspě-
chy, někdy však také prohry. 

Za vhodné a potřebné 
považuji v dalším zmínit se 
o dvou mimořádných investič-
ních akcích, které významně 
poznamenaly Židlochovice a 
okolí. 

Málokdo z mladší generace 
ví, kde se nacházela výrob-
ně organizační střediska žid-
lochovického panství – dvory. 
Tvořily rozsáhlejší poloprstenec 
okolo Výhonu. Za Nosislaví to 
byly Boudky, od nich východ-
ním směrem byl Zeleňák, dále 
Nový dvůr, jižně mezi Blučinou a 
Moutnicemi Jalovisko a u Mění-
na Albrechtov. Celková vzdále-
nost dvorů od centra – cukrova-
ru byla přibližně 20 km.

Téměř nepředstavitelné 
potíže při podzimním svozu řepy 
z těchto středisek potahy při roz-
blácených cestách řešil Robert 
výstavbou úzkokolejné železni-
ce. Opět první ve střední Evropě 
podle Corbinova vzoru ve Fran-
cii. Byl to počin vysoce novátor-
ský, budící velký zájem nejen v 
širokém okolí Židlochovic. Pro 
zajímavost: úzkokolejná dráha 
vozila do cukrovaru nejen řepu 
až do padesátých let minulého 
století, kdy doprava byla nahra-
zena nákladními automobily. 
Úzkokolejka měla i slavnostnější 
chvíle. Vykládal mně uherčický 
rodák Stanislav Beran, že v červ-
nu 1930 byl uspořádán na přání 
v Židlochovicích tehdy přítom-
ného prezidenta Masaryka v 
zámeckém parku dětský den. 
Uherčická školní mládež tehdy 
doputovala tak, že až ke dvoru 
Boudky u Nosislavi museli dojít 
pěšky. Tam, právě jako na něm-
čické a nosislavské, čekaly 
chvojím vyzdobené vagonky 
a přepravily je na následné 
setkání s panem prezidentem. 
Pan Beran ještě dodal, že nejen 
samotné setkání s Masarykem, 
ale i jízda vláčkem byly pro žáky 
mimořádně silným zážitkem. 

Další mimořádnou investicí 
budící dodnes můj obdiv byla 
kultivace rozsáhlé nivy u Svrat-
ky, která nikdy předtím, ani 
nikdy potom neměla v katastru 
města obdobu.  Niva, jejíž čás-
tí byla trať Klučiny a pozemky 
podél Svratky, byla rozsáhlou 
rovinou plnou výmolů a zbytků 
částí dříve zaniklého slepého 
říčního ramene (dnes je tu spor-
tovní areál, čistírna odpadních 
vod a objekt sběrného dvora). 
Roberta lákala rozsáhlost a bez-
prostřední blízkost Panské nivy 
(jak byl tento pozemek nazý-
ván), táhnoucí se až ke Knížecí-
mu lesu. Robert začal s jeho 
rozsáhlou a důkladnou melio-
rací. Zasypávaly se prolákliny, 
tůně i zbytky slepého ramene, 
vyrovnával se terén. Byla k tomu 
potřeba sousta zeminy. I tady 
se projevila Robertova mimo-
řádná technická a organizační 
schopnost. Zeminu bral převáž-
ně z Výhonu z trati Maděry. 

Pokud nejste zrovna znalí žid-
lochovických polních tratí, tedy 
na Maděry se dostanete poně-
kud příkrou cestou nad hřbito-
vem, který ovšem v době teh-
dejší meliorací tam ještě nebyl. 
Meliorační práce byly provádě-
ny v roce 1870. 

Odběrem zeminy z lokali-
ty vysoko nad Nivou vyvstal 
Robertovi nejzávažnější problém 
– totiž přepravit toto mimořádné 

JUDr. Miloslav Jurák

Dodatečná vzpomínka na Julia Roberta
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množství hlíny jak z kopce dolů, 
tak i přes řeku. Byl zvolen prak-
tický, avšak fi nančně i technic-
ky náročný způsob. Zemina se 
nakládala do vozíků, které se 
zmíněnou strmou cestou spouš-
těly ke Svratce, kde byly lanov-
kou převáženy na druhý břeh 
řeky.

Dodnes starší Židlochovičáci  
cestě nad hřbitovem říkají Na 
Drátpóně (Drahtbahn), i když 
původ tohoto jména již většinou 
upadl v zapomnění. 

V roce 1873 byla ve Vídni 
uspořádána rozsáhlá Světo-
vá výstava, kterou Rakousko-
Uhersko chtělo upozornit svět 
na své společenské i technic-
ké pokroky. V rámci výstavy se 
uskutečnil zemědělský kongres 
za předsednictví Julia Rober-
ta. Součástí jeho programu byl 
i zájezd účastníků kongresu do 
nejprogresivnějšího zeměděl-
ského hospodářství, kterým byly 
Židlochovice. 

V této souvislosti je třeba upo-
zornit, že Robertova činnost byla 
pozorně sledována v zahraničí 
jak pro její novátorskou rozsáh-
lost, tak pro téměř fantastické 
fi nanční náklady, které v té 
době činily již 270 000 zlatých. 

Pro účastníky exkurze připra-
vil Robert informační brožuru 
Darstellung des Pachtgutes See-
lowitz (Obeznámení s nájemním 
statkem Židlochovice), v níž 
odborně informoval o svých 
opatřeních. Brožura je doplně-
na řadou nákresů jak zařízení 
úzkokolejné dráhy, tak i techni-
ky přepravy zeminy. 

Když jsem před pětadvaceti 
lety psal Devatero vyprávění 
o lidech ze slunečného města, 
měl jsem při zpracování kapitoly 
o Robertech tuto knížku k dispo-
zici. Tehdy jsem nechal její pod-
statnější část, hlavně technické 
nákresy, okopírovat a elaborát 
předal panu Eduardu Vyhlí-
dalovi k uložení do městského 
archivu.

Pokud by se někdo chtěl těmi-
to pro Židlochovice nesporně 
nejzávažnějšími ekonomickými 
událostmi 19. století blíže zabý-
vat, jistě pan archivář Vyhlídal 
rád pomůže. 

Domnívám se, že nevšední 
novátorství otce Florentina a 
hlavně jeho syna Julia Rober-
ta patří do nepominutelných 
vzpomínek a vyprávění o historii 
Židlochovic.

Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
ROBERTS – Manželská repríza, 
STEEL – Zrada, MOLLOY – Jme-
nuji se X

Romány českých autorů
KELEOVÁ-VASILKOVÁ – Ranč 
u dědečka, LECKÁ – Dámská 
jízda s Milanem

Romány světových autorů
VIGAN – Noc nic nezadrží, 
ROWLING – Prázdné místo, 
PETTERSON – Na Sibiř

Historické romány
KINKEL – Ve stínu královny, 
FOLLETT – Zima světa, HAR-
ROD-EAGLES – Dynastie Mor-
landů 34, MITCHELL – Tisíc 
podzimů Jacoba de Zoeta

Detektivní romány a thrillery
STEVENS – Lovkyně informací, 
HAYDER – Unesená, PRESTON 
– Falešná hra

Fantasy romány
ANDREWS – Magie mrtvých, 
Magie spaluje, Magie útočí, 
Magie krve

Životopisy
MACEK – Iva Janžurová

Pravdivé příběhy
GOWDA – Tajná dcera 

Naučná literatura
MICHOPULU – Recepty z far-
mářského trhu, HURDOVÁ 
– Jak přežít těhotenství, HUFF 
– Jak lhát se statistikou, WEC-
KER - Alpy

Literatura faktu
HUBÁLEK – Zpovědník vrahů

KNIHY PRO DĚTI
Pohádkové příběhy
ULIČIANSKY – Analfabeta 
Negramotná,

Humoristické příběhy
PICHON – Úžasný deník – Tom 
Gates 3.,4. díl

Dobrodružné příběhy
PRIESTLEY – Příšerné příběhy 
strýce Montaquea, Příšerné 
příběhy z Černé lodi

Fantasy příběhy
SMITH – Upíří deníky 11.,12.,13., 
JORDAN – Drakie 2.,3.díl, 
MOON – Krvavá romance 
2.,3. díl

Naučná literatura
GÖLLNER – Rybaření pro 
začátečníky

Eva Procházková
knihovnice



V Hustopečích vznikla nová 
rozhledna – nachází se v jedné 
z největších botanických rarit 
na Moravě, v mandloňových 
sadech. Ocelová vyhlídka dosa-
hující do výšky 14 metrů se stala 
cílem na výjimečné naučné stez-
ce, která sady prochází.

Uprostřed unikátních mandlo-
ňových sadů byla vybudována 
14 metrů vysoká rozhledna, jejíž 
konstrukci tvoří železo a dřevo.  
Nejkrásnější pohled z jejího vrchu 
se nabízí v dubnu a květnu, kdy 
pod ní rozkvétá růžová záplava 
mandloňových květů. Kromě 
mandloní lze z rozhledny dohléd-
nout na nedaleké Pávlovské 
vrchy.

Mandloně, které vyžadují tep-
lo, se v Evropě pěstují především 
ve Středomoří. Hustopečské 
mandloňové sady jsou unikátní 
nejen v ČR, ale i v celé střední 
Evropě. Na ploše čtyř hektarů ros-
te 1200 stromů, které dříve patřily 

Tip na výlet
Mandloňová rozhledna v Hustopečích

Mgr. Karel Vavřík
převzato z internetu

čokoládovnám Zora Olomouc a 
posléze fi rmě Nestlé. Obě fi rmy z 
nich získávaly pro své cukrovinky 
mandle. Sady osiřely před lety 
poté, co jejich majitel rozhodl, 
že pěstování mandloní je pro něj 
neefektivní. Městu Hustopeče se 
je však podařilo zachránit.

Pod rozhlednou vede man-
dloňová turistická stezka s pěti 
informačními tabulemi a čtyřmi 
dřevěnými posezeními. Největší 
ze čtyř vybudovaných poseze-
ní vzniklo u předního rybníka. Za 
mandloněmi se můžete vydat 
jak pěšky, tak na kole. Mandlo-
ňové sady jsou udržovány v rám-
ci ekologického zemědělství 
– travní porost tu spásají ovce, 
které mohou být dalším příjem-
ným zpestřením na Mandloňo-
vé stezce. První sad se rozkládá 
na jihozápadních svazích Staré 
hory nad městem (od hřbitova je 
třeba vyrazit vzhůru podél vino-
hradů a zahrádek až kousek pod 
vrcholek hustopečského Starého 
vrchu). Druhý sad je v lokalitě 
Kamenec a oba sady spojuje 
naučná stezka.

Mandloňová rozhledna v Hustopečích | ilustrační foto
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Chladné a vlhké jaro 2013

Ing. Karel Král

Tak jsme se před koncem 
astronomického jara konečně 
dočkali léta (a prvních letošních 
třicítek). Březen byl ještě zcela 
zimní, duben ke konci vypadal 
sice nadějně, ale květen prak-
ticky celý propršel. Tak snad 
léto bude příjemným ročním 
obdobím, i když teploty blížící 
se k +35 °C příliš lákavé nejsou. 
Ale přesto mi dovolte, abych se 
trochu podrobněji vrátil k jednot-
livým měsícům uplynulého roční-
ho období.

Zimní, zimní, zimní, s výjimkou 
úvodního týdne tak vypadalo 
počasí prvního jarního měsí-
ce. Sněhová nadílka poslední 
zimní pondělí by se dala zajis-
té pojmenovat jako kalamitní. 
Navíc poslední zimní a první jarní 
víkendy byly rekordně studené. 
A poslední březnovou (veliko-
noční) neděli opět vydatně 
nasněžilo. Celková průměrná 
teplota vyšla silně podnormální 
(+1,65 °C, odchylka -3,24 °C). 

Spadlých 47,6 mm srážek (větši-
nou ve formě sněžení) představu-
je mírně nadprůměrné množství 
(138,0 %). Minimální teplotu -
8,9 °C jsem naměřil první „jarní“ 
neděli 24. března, na maximál-
ní hodnotu +16,3 °C vyšplhala 
teplota v teplém období měsí-
ce dne 6. března. Celkově jsem 
v 8 případech přepisoval rekord-
ní minimální teploty pro příslušné 
dny. Celkem jsem zaznamenal 
19 dnů s mrazem, 3 dny s celo-
denním mrazem a 8 dnů se sně-
hovou pokrývkou (max. 12 cm). 

Na začátku dubna to na jaro 
zdaleka nevypadalo, vždyť prv-
ní třetina byla ještě ve zname-
ní typicky zimního počasí (se 
sněhovou pokrývkou na Veli-
konoce), zbytek měsíce se již 
postupně oteplovalo (teploty 
většinou nad +20 °C) a v závěru 
se dokonce vyskytly i první letní 
dny. V důsledku převládajícího 
teplého počasí vyšla průměr-
ná teplota +10,97 °C (odchylka 
+0,36 °C), celkový úhrn srážek 
19,6 mm představuje mírně pod-
průměrných 63,0 % (pršelo pouze 
v 6 dnech a to ještě spíš slabě). 
Maximální teplotu +28,1 °C jsem 

naměřil 26. dubna (ve 4 přípa-
dech jsem přepisoval maximální 
rekordní teploty), na minimální 
hodnotu -3,6 °C klesla teplota 
první dubnový den (Velikono-
ce). Celkem jsem zaznamenal 
3 dny se sněhovou pokrývkou 
(maximum 6 cm na velikonoční 
pondělí), 3 dny se zápornou mini-
mální teplotou, ale také 4 letní 
dny. 

Letošní květen se vrátil k již 
tradičnímu nevlídnému poča-
sí. Skutečných jarních (letních) 
dnů jsme si moc neužili, protože 
většinou převládalo zamračené 
a značně deštivé počasí, které 
jarním aktivitám moc nepřá-
lo. Teploty se rychle střídaly v 
širokém rozpětí od +14 °C do 
+26 °C (v prvních dvou deká-
dách vystupovaly většinou nad 
+20 °C). Závěr období pak blíží-
cí se léto připomínal jen velmi 
vzdáleně, bylo chladno a opět 
deštivo (teploty se někdy jen 
lehce dostaly nad +10 °C). Prů-
měrná měsíční teplota vyšla 
+14,57 °C (odchylka -0,88 °C), 
napršených 109,2 mm srážek 
představuje silně nadprůměr-
ných 215,8 % (nejdeštivější kvě-

ten od roku 1990). Zajímavým se 
jeví údaj o srážkách v porovnání 
s loňským defi citem a dlouho-
dobým normálem. Letos napr-
šelo za 5 měsíců 270,4 mm, loni 
70,1 mm, průměr je 161,6 mm. 
Na maximální hodnotu +26,2 °C 
vyšplhala teplota shodně 9. a 
19. května (nižší než dubnová). 
Minimální teplotu +4,8 °C jsem 
naměřil dne 14. května. Celkem 
jsem zaznamenal pouze 3 letní 
dny (méně než v dubnu). Srážky 
padaly celkem v 15 dnech a při-
spěly tak k výrazným růstovým 
projevům přírody. 

Z podrobné  charakteristiky 
jednotlivých měsíců skutečně 
jaro příliš vydařené nebylo. I když 
bylo chladné a vlhké (s výjimkou 
druhé poloviny dubna), přece 
jen v porovnání se záplavami 
v Čechách (z počátku června) 
můžeme být rádi, že jeho proje-
vy nebyly podstatně horší. A tak 
si na závěr přejme, aby se nám 
léto povedlo a rekordní vedra 
z konce astronomického jara a 
následné ochlazení se srážkami 
byly jen vzpomínkou na extrémní 
výkyvy počasí.
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VÝSTAVY:
2. - 31. 7. | JANA LISTÍKOVÁ - výstava fotografi í
místo: vestibul městské knihovny
pořádá: Městské kulturní středisko

5. 7. - 29. 9. | KRAJINA OBJEKTIVEM JIŘÍHO ŠMEHLÍKA
místo: Malá galerie informačního centra
pořádá: Městské kulturní středisko

6. 7., 9:00 | 3. závod MORAVIA RC OPEN CUP
registrace: na www.carclan.cz
startovné: 150 Kč, mládež do 15 let a senioři 100 Kč
místo: RC dráha Židlochovice
pořádá: RC carclan, RC Autoklub židlochovice

20. 7. | COPA DE ŽIDLE 2013 aneb „O Kelařovu kozu“
Turnaj v malé kopané a letní noc se skupinou VEBRA BAND.
startovné: 800 Kč - do 30. 6.

1.000 Kč - do 12. 7.
1.200 Kč - na místě

vstupné: na večerní program 80 Kč (pro účastníky turnaje zdarma)
místo: fotbalové hřiště
pořádá: FC Židlochovice
info: http://copadezidle.wz.cz, fczidlochovice@email.cz

31. 8., 8:00 - 13:00 | FARMÁŘSKÝ TRH
mléčné výrobky a maso, čerstvé ryby, farmářské mléko, zelenina, 
kvalitní uzeniny, pivo, speciality z rakytníku, ručně vyráběné sýry, 
pekařské speciality, regionální vína, bylinné masti, med, sirupy, 
džemy, oleje, čaje, káva, mošty, bylinky, skalničky a léčivky
místo: Nám. Míru
pořádá: Městské kulturní středisko

PŘIPRAVUJEME:
7. 9., 14:00 | ŽIDLOCHOVICKÉ POPRAVNÍ MÍSTO
Vysvěcení nového kříže.
sraz: ve 13:00 hodin u spolkové budovy zahrádkářů
pořádá: město Židlochovice

Český zahrádkářský svaz Židlochovice

8. 9., 10:00 | ZÁMECKÁ SLAVNOST
prohlídky zámku, jarmark tradičních řemesel, grilované maďarské a 
sýrové speciality, bramborové placky, trdelník ...
Prohlídku zámku je nutné rezervovat od 26. 8. do 7. 9. 2013 na infor-
mačním centru Židlochovice nebo na rezervace@zidlochovice.cz
místo: zámek Židlochovice
pořádá: Městské kulturní středisko
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nabízím prodej Mobilních domů. Dispozičně: vstup, 
chodbička, kuchyňka, obývací pokoj, 2 ložnice, koupelna, 
WC. Všude velká okna. Výměra: 30 m2. Cena: 120.000 Kč. 
Tel.: 777 212 480.
Nabízím doučování ANGLIČTINY v Židlochovicích i okolí pro 
začátečníky i pokročilé. Cena lekce 150 – 180 Kč. Těším se 
Šárka Březinová, tel.: 775 492 966. SPEAK ENGLISH!
Nebankovní úvěry, úvěry pro OSVČ na obrat, bankovní úvěry 
+ fi nanční poradenství. Info na tel.: 722 904 160.

inzerce

PROGRAM LETNÍHO KINA:
13. 7., 21:30 | SVATÁ ČTVEŘICE
hlavní role: Jiří Langmajer, Marika Procházková, Hynek Čermák
žánr: romantická komedie

20. 7., 21:30 | TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. část
hlavní role: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Maggie Grace, ...
žánr: dobrodružný, drama, romantický

27. 7., 21:30 | TADY HLÍDÁM JÁ
hlavní role: Lukáš Vaculík, Jitka Ježková, Vladimír Javorský, ...
žánr: rodinná komendie

3. 8., 21:00 | NADĚJNÉ VYHLÍDKY
hlavní role: Jeremy Irvine, Holliday Grainger, Helena Bonham 

Carter, ...
žánr: drama

10. 8., 21:00 | 6 HODIN: ODPLATA
hlavní role: Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace, ...
žánr: akční/thriller/krimi/drama

24. 8., 21:00 | KRÁLOVSKÝ VÍKEND
hlavní role: Bill Murray, Laura Linney, Olivia Williams, ...
žánr: životopisný/komedie/drama/historický

31. 8., 21:00 | MODRÝ TYGR
Film k zahájení nového školního roku.
hlavní role: Linda Votrubová, Jakub Wunsch, Barbora Hrzánová
žánr: rodinný/komedie
vstupné: děti 20 Kč

vstupné: 80 Kč Za špatného počasí se nepromítá.
into: 606 720 539

Vážení čtenáři, milé děti,

nastává doba letních prázdnin, která je časem 
odpočinku, pohody a letních dovolených. 
Jménem Zastupitelstva města, Městského 
úřadu a redakční rady Zpravodaje přeji vám 
všem příjemné prožití tohoto období, mnoho 
hezkých a prosluněných dní s rodinou a přáteli. 
Věřím, že nám počasí nepřipraví překvapení 
v podobě povodní nebo extrémního sucha, 
abychom mohli načerpat co nejvíce energie 
do dalšího období.

Vlastimil Helma
starosta města


