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Příprava nového sportovního areálu u základní školy

Vlastimil Helma
starosta města

O pomoc při financování 
sportoviště jsem na jednání 
Regionu Židlochovicko oslovil  
představitele obcí, jejichž žáci 
základní školu navštěvují. Zde 
se ukázalo, že region dokáže 
spolupracovat a většina obcí 
na zastupitelstvech tento pří-
spěvek schválila (některých 
jsem se zúčastnil, abych zastu-
pitelům odpověděl na případ-
né dotazy). Hlavní část nákla-
dů nese město Židlochovice 
a pomoci od obcí si velice 
váží. Smlouva o dotaci tedy 
mohla být podepsána.

Kompletní rekonstrukce 
areálu by měla být zahájena 
v červnu 2014. Stěžejní část pra-
cí se uskuteční v době letních 
prázdnin a do listopadu 2014 
by měla být stavba dokon-
čena. Areál budou v době 
školního vyučování využívat 
ZŠ Židlochovice a Gymnázium 
Židlochovice, v odpoledních 
hodinách bude hřiště přístup-
né Školnímu atletickému klubu 
a sportovním oddílům. Před-

V areálu základní školy 
se nV areálu základní školy 
se nachází zastaralé, nevyho-
vující venkovní sportoviště, kte-
ré je vzhledem ke špatnému 
technickému stavu využíváno 
jen v omezené míře. ZŠ dokon-
ce omezila výuku lehké atle-
tiky v rámci tělesné výchovy 
a i gymnázium navštěvuje ven-
kovní sportoviště ojediněle.

Město Židlochovice pláno-
valo vybudování venkovního 
sportovního areálu u základní 
školy již od roku 2008. Navržené 
řešení areálu však bylo příliš 
velkorysé, odhad nákladů na 
realizaci činil cca 30 mil. Kč, 
což by znamenalo pro město 
velké finanční zatížení, a proto 
žádost o dotaci nebyla podá-
na. 

Na počátku roku 2013 však 
byla vyhlášena výzva na čer-
pání posledních prostředků 
ROP JV. Bylo přijato řešení, kte-
ré by bylo pro město finančně 
únosné. V areálu základní ško-
ly na místě, kde se doposud 
hrávala kopaná, má vyrůst 
nový atletický ovál se sprinter-
skou rovinkou 100 m, hřiště pro 
házenou, pro volejbal, basket-
bal, sektor pro skok vysoký (vše 
s umělým povrchem), dále 
sektor pro skok daleký a pro vrh 
koulí. Byla zpracována nová 
projektová dokumentace, 
proběhlo stavební řízení a byla 
podána žádost o dotaci. 

Přestože byl velký pře-
vis žádostí, tento projekt byl 
schválen v maximálně možné 
výši dotace. Předpokládaná 
cena činí 14,3 mil. Kč s podpo-
rou z ROP JV ve výši 10 mil. Kč 
a spolufinancování 4,3 mil. Kč. 

pokládáme jeho využití i orga-
nizacemi a spolky a hlavně 
širokou veřejností a dětmi ze 
Židlochovic a z okolních obcí. 

Žádná z aktivit probíhající 
ve vybudovaném sportovišti 
nebude zpoplatněna. Stavba 
zůstane v majetku města a její 
správu bude zajišťovat Základ-
ní škola Židlochovice.

V blízkém okolí takový areál 
není. Chybí zázemí pro pořá-
dání různých závodů pro školy, 
a spolky okolních obcí. V dří-
vějších dobách býval areál 
využíván k letním soustředě-
ním s možností zázemí ve škol-
ní budově. Věříme, že se po 
radikální modernizaci areálu 
k nám zase tyto aktivity vrátí.

Tento nový sportovní areál 
bude mít jistě příznivý dopad 
na výchovu mládeže, ať už 
se jedná o zvýšení přitažlivosti 
sportovních aktivit, či budová-
ní kladného vztahu ke sportu 
a návyku ke zdravějšímu způ-
sobu života. Uvědomujeme 
si, že nabídka využití volného 

času jde spolu ruku v ruce také 
s prevencí kriminality mládeže.

Hodnota díla: 14,3 mil. Kč
Příslib dotace: 10 mil. Kč
Spolufinancování: 4,3 mil. Kč

obec    počet žáků   příspěvek
Blučina 55 269 500 Kč
Branišovice 1 4 900 Kč
Hrušovany 85 416 500 Kč
Ledce 4 19 600 Kč
Medlov 22 77 000 Kč
Nosislav 24 40 000 Kč
Opatovice 4 19 600 Kč
Přísnotice 25 0 Kč
Sobotovice 14 68 600 Kč
Syrovice 16 0 Kč
Unkovice 23 112 700 Kč
Vojkovice 41 0 Kč
Vranovice 1 4 900 Kč
Žabčice 51 249 900 Kč

Židlochovice 247 dofinancují 
rozdíl

Celkem (od obcí) 1 283 200 Kč
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Zaznamenali jsme ...
29. dubna letošního roku 

uplyne sedm let od otevření 
rozhledny Vladimíra Menšíka 
v Hlíně u Ivančic. Bývá ote-
vřená každý víkend od desíti 
dopoledne do tří odpoledne. 
Navštivte tuto rozhlednu, kte-
rá je vidět i ze Židlochovic. 

Ještě do 6. dubna t. r. 
můžete navštívit na brněn-
ském Špilberku výstavu světo-
známého katalánského uměl-
ce Salvadora Dalího, kterou 
pořádá Muzeum města Brna. 
Výstava obsahuje litografie 
a dřevoryty, při jejichž tvorbě 
se Dalí inspiroval osobností 
a dílem italského sochaře Ben-
venuta Celliniho či Božskou 
komedií Danta Alighieriho. 
Celý cyklus litografií vytvořil 
také jako ilustrace k španěl-
skému humoristickému romá-
nu z 19. století Třírohý klobouk. 
K vidění bude také méně zná-
má část Dalího díla – medai-
le, reliéfy a další drobné před-
měty ze stříbra, bronzu i zlata. 
Součástí jsou rovněž malo-
vané keramické dlaždice, 
popelníky, či dokonce série 
talířů s motivy hracích karet či 
znázorňujících sedmero umě-
ní. Mezi vystavené rarity patří 
například medaile vytvořené 
pro fotbalové mistrovství světa 
v Mexiku, viněty pro vinařství 
Chateau Mouton Rothschild, 
návrhy poštovních známek či 
reliéf připomínající 3000 let od 
založení Jeruzaléma.

Výstava bude mimořád-
ně otevřena denně od 9 do 
17 hodin.

Vynikající fotografie, na kte-
ré budete s údivem hledět, 
naleznete na http://pixtale.
net/2013/12/how-our-world-
would-look-if-you-were-a-
bird/

Seznamte se s opravenými 
kulturními památkami Jiho-
moravského kraje, které byly 
opraveny v minulém roce, na 
http://www.kr-jihomoravsky.
cz/pamatky/. 

Již 15. března 2014 rozkvetly 
v Židlochovicích mandloně, 
což umožnilo neobvykle teplé 
a suché počasí. Je to přibližně 
o měsíc dříve, než je obvyklé. 
Vezmeme-li v úvahu, že ast-
ronomický konec zimy a tím 
i začátek jara připadá na 
20. března, pak vlastně man-
dloně rozkvetly již na sklonku 
zimního období.

Rubriku zpracoval
Mgr. Karel Vavřík
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Výběr z usnesení RM 28. února 
2014

RM rozhodla: 
o pořadí nabídek na nákup 
příkopového ramena s žací 
hlavou pro traktor: 1. CIME-M, 
s.r.o., Pelhřimov – provozovna 
Valtice - 254 100 Kč

•

2. AGRO ET s.r.o., Lanžhot - 
cena 258 940 Kč 

RM schvaluje:
vzor smlouvy o nájmu bytu 
v Domě s pečovatelskou služ-
bou 
Domovní řád – pravidla pro uží-
vání městských domů a bytů

•

•

Usnesení ZM 5. března 2014

ZM schvaluje:
aktualizaci Směrnice pro zadá-
vání veřejných zakázek malé-
ho rozsahu

•

Trhy v Židlochovicích

Vlastimil Helma
starosta města

Když se mi dostala do rukou  
prvorepubliková fotografie trhů 
na náměstí v Židlochovicích 
z archivu Mgr. Ivy Tycové, dal 
jsem si za úkol pořídit podobný 
snímek ze současnosti. A protože 
o historii trhů v Židlochovicích 
již bylo napsáno dost, zaměřím 
se v tomto článku na to, jak ty 
novodobé začaly.

Na podzim roku 2011 jsem 
se jako předseda svazku obcí 
Region Židlochovicko účastnil 
prvních diskusí, jak zlepšit pro-
pagaci a konkurenceschopnost 
místních výrobků. V červnu roku 
2012 valná hromada Regionu 
Židlochovicko schválila základ-
ní osnovu značení „Regionální 
produkt – Židlochovicko“. Pro-
tože svazek finančně přispívá na 
provoz našeho infocentra, dal 
mu za úkol koordinovat tento 
projekt.

V říjnu 2012 proběhla schůzka 
s vytipovanými výrobci ze Židlo-
chovicka. Schůzky se zúčastnili 
jak drobní, tak větší místní podni-
katelé a vyjádřili zájem o součin-
nost. Upřednostňovali pořádání 
trhů místních výrobků. Pro menší 
podnikatele mohou trhy význam-
ně pomoci v uchycení se na trhu. 
Větší a zavedení podnikatelé je 
vnímají spíše jako možnost přivést 
spotřebitele k nákupu místních 
výrobků na úkor zboží v marke-
tech. Výstupem setkání bylo sta-
novení dalšího postupu: 
- vytvořit databázi místních 
výrobků a tu využívat i při různých 
aktivitách pořádaných v obcích 
regionu
- pořádat trhy místních či regio-
nálních výrobků
- značení místních výrobků posta-
vit hlavně na spjatosti s regio-
nem a pro větší území, aby bylo 
„z čeho vybírat“, a zastřešit jej 
místní akční skupinou Podbrněn-
sko (www.podbrnensko.cz), kte-
rá zahrnuje území Židlochovicka, 

Rajhradska a Pohořelicka. Celý 
záměr dobře připravit a získat 
finanční podporu na jeho reali-
zaci v dotačním období od roku 
2015.

RTIC Židlochovice se výborně 
zhostilo tohoto úkolu. Pomohlo 
založit tradici velice úspěšných 
Žerotínských farmářských trhů. 
Původní poslání se však nedaří 
naplňovat a výrobci z blízkého 
okolí u nás bývají v menšině.

Těší mě ale obliba trhů u obča-
nů našeho města a jsme připra-
veni předávat zkušenosti s jejich 
pořádáním jiným obcím a měs-
tům.

Foto z archivu Mgr. Ivy Tycové
Foto: Vlastimil Helma

Představení místních výrobků na 
jednání Regionu Židlochovicko  
Foto: Ing. Jana Richterová
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ŠZP Žabčice jako součást 
Mendelovy univerzity v Brně 
prošel za poslední desetiletí 
složitým obdobím. Při zacho-
vání účelového poslání bylo 
nutné reagovat na ekonomic-
ké úkoly (problémy plynoucí 
ze sloučení sesterských školních 
zemědělských podniků), slou-
čený podnik stabilizovat a sta-
novit ekonomické pilíře, určit 
jejich strategii a jejich rozvoj. 
Tento proces nebyl přímočarý, 
postupně se modifikoval v reak-
ci na vnější i vnitřní faktory.

Nejsložitější a dosud neukon-
čené je hledání řešení na pro-
bíhající klimatické změny v naší 
aridní oblasti. V posledním 
desetiletí se prudce měnily roky 
suché (2003, 2007, 2009, 2012) 
a roky záplavové (2006, 2010), 
když rok 2012 byl srovnatel-
ný se staletým suchem v roce 
1947. Rovněž na prudké výky-
vy suchých a mokrých period 
v rámci jednoho roku se těžce 
hledá řešení. 

Jednoduchou pozici podnik 
neměl ani jako účetně atypická 
hospodářská jednotka, fungují-
cí prakticky ve dvou resortech 
národního hospodářství (škol-
ství, zemědělství), ani v oblasti 
vymezení v tvořícím se systému 
dotací EU a majetkově-hospo-
dářských vztahů.

V roce 2013 bylo stejně jako 
v předchozích letech trvalým 
a základním cílem Školního 
zemědělského podniku Žabči-
ce zabezpečit účelovou čin-
nost ve všech plánovaných 
oblastech a vytvářet stále kva-
litnější podmínky pro praktické 
zázemí výuky především akre-
ditovaných studijních progra-
mů. Je faktem, že se v těchto 
směrech každoročně finanční 

Školní zemědělský podnik Žabčice

Ing. Radomil Měřínský 
ředitel ŠZP Žabčice

podpora ze strany fakult snižuje. 
Zátěž praktické výuky se tak stá-
le více přenáší na ŠZP a nejinak 
tomu bylo i v uplynulém roce.

V důsledku sílících projevů kli-
matických změn v naší oblasti 
je zemědělství v místě stále ris-
kantnější. Rok 2013 lze v tomto 
směru hodnotit jako celkově 
průměrný, přičemž jednotlivé 
pěstované plodiny obstály buď 
velmi dobře, či velmi špatně, 
opět v důsledku krátkodobého, 
ale intenzivního sucha a vyso-
kých teplot v červenci. V polní 
rostlinné produkci vyšel nejlépe 
mák, u něhož se díky brzkému 
setí a urychlenému vývoji poda-
řilo docílit relativně vysokého 
výnosu, který navíc podpořila 
vysoká tržní cena. Velmi dobře 
rovněž vyšly vojtěšky na píci, 
v důsledku čehož bylo možné 
ponechat i větší plochy semen-
ných porostů. 

Největším a nejcitlivějším pro-
blémem je, v důsledku sucha 
v červnu a červenci, kvalitativ-
ní výpadek u objemu kukuřic 
v rámci krmné základny. Výsled-
né siláži chybí energetická hod-
nota.

Po mnoha letech se konečně 
dostavil výraznější kladný výsle-
dek hospodaření ve vinicích 
v Lednici na Moravě, kde byla 
uskutečněna v minulých letech 
významná obnova výsadeb na 
vlastní půdě. Mladé vinice doká-
zaly zvýšit výrazně výnosový prů-
měr, když černozem pomohla 
překonat periodu sucha v čer-
venci. Jiná a výhledově špatná 
situace však nastala v důsledku 
výpadků jedinců v roce 2012 
ve výsadbách jak vinic, tak i sa-
dů v provoze v Žabčicích, kde 
je třeba některé výsadby vyklu-
čit. Drnové půdy v Žabčicích 
navíc nedokázaly poskytnout 
dostatek vláhy ke zdárnému 
vývoji hroznů v období sucha. 
Středisko vinic a sadů Žabčice 
docílilo nejhoršího výsledku hos-

podaření za poslední roky.
Pilířem praktické výuky i eko-

nomiky podniku se stejně jako 
v minulém, kriticky suchém 
roce 2012 stal chov skotu, kte-
rý se dostal po zrealizovaných 
stavebních investicích na špič-
kovou úroveň.

Jiná je bohužel situace pod-
niku v chovu prasat. Rok 2013 
potvrdil, že v našich podmín-
kách je vnitropodniková ztráta 
z tvorby krmných fondů obilo-
vin ve stálých cenách natolik 
veliká, že není racionální s cho-
vem prasat dále pokračovat. 
Pro zlepšení stavu by se muselo 
výrazně investovat a posílit cho-
vané počty a navíc mít jistotu 
vysokých výnosů obilovin. To 
však není v areálech podniku, 
které jsou prakticky součástí 
intravilánu obcí, reálné a nejs-
me ani oblastí s výnosovou jisto-
tou.  Chov prasat je proto plá-
nováno již v roce 2014 omezit 
na úroveň potřebnou k výuce 
a výzkumu agronomické fakul-
ty.

Ve vazbě k půdě, která 
v Žabčicích není zvlášť kvalitní, 
je velmi dobré, že podnik neo-
pustil chov zvířat a svým způso-
bem nerozbil základy správně 
fungující zemědělské soustavy, 
jak se většinou za poslední roky 
v ČR dělo. Obhospodařované 
půdy jsou tak pravidelně dopl-
ňovány organickým hnojením 
ze živočišné výroby a udržuje se 
tak přirozeně jejich úrodnost.

Určitým problémem tak 
v tomto směru zůstává jen 
použití výkonné techniky, bez 
níž však dnes nelze v země-
dělství efektivně hospodařit. 
Je nesporné, že zemědělská 
půda je cenným, limitovaným 
a společností v ČR nedoceně-
ným bohatstvím.

Je však smutné, že se dnes 
orná půda stává středem zájmu 
spekulativních nákupců, kteří se 
snaží využít relativně nízké ceno-

vé úrovně půdy v České repub-
lice a nakupovat půdu ne pro 
vlastní hospodaření, ale s vidi-
nou zisků při jejím dalším prodeji 
či vydírání na ní hospodařících 
subjektů, jimž posledních 20 let, 
kdy bylo zemědělství cíleně tlu-
meno, neumožnilo na její nákup 
vytvořit dostatečné finanční 
zdroje.

Tento trend se bohužel nevy-
hýbá ani naší oblasti, přestože 
místní půda neskýtá záruku 
dosažení úrody. Jsem rovněž 
jeden z mnoha vlastníků, kteří 
pronajímají zemědělskou půdu 
školnímu podniku, a v tomto 
směru nehodlám na podobné 
nabídky reagovat. Chápu však, 
že je dost těch pronajímate-
lů, kteří půdu takto nevnímají 
a z různých důvodů plánují její 
prodej. Domnívám se, že by měli 
situaci zvážit a počkat na vhod-
nější období.

V současné době podnik 
zaměstnává celkem 125 pra-
covníků, z toho 92 v Žabčicích. 
Pro další vývoj a fungování Škol-
ního zemědělského podniku 
bude důležité, jak dokáže rea-
govat na změny, které přináší 
současnost.

Rozhodující bude vazba 
a požadavky univerzity, chá-
pání a postavení zemědělské 
výroby a souvisejícího školství 
v kontextu státní hospodářské 
politiky a snad nejdůležitěj-
ší pak ochota vlastníků půdy 
svoji půdu podniku propachto-
vávat. V tomto směru doufám 
ve schopnost vzájemné dohody 
odpovídající reálné skutečnosti. 
Věřím, že na stránkách tohoto 
měsíčníku budu moci podávat 
občanům Žabčic i v příštích 
letech dobré zprávy o situaci 
v ŠZP Žabčice.

UPOZORNĚNÍ – prodej kvasného i konzumního lihu a lihovin

Bc. Simona Šebková, DiS.
vedoucí odboru živnostenský úřad

Upozorňujeme všechny 
podnikatele, kteří jsou opráv-
něni prodávat kvasný líh, kon-
zumní líh a lihoviny (tj. veškeré 
destiláty obsahující více než 
20 % alkoholu), že dle zákona 

č. 309/2013 Sb., jsou povinni 
do 17. 4. 2014 podat žádost o 
vydání koncese s předmětem 
podnikání „Prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu a lihovin“ 
(v této lhůtě je žádost osvobo-
zena od správního poplatku). 
Marným uplynutím této lhůty 
k podání žádosti o koncesi pro 
prodej kvasného lihu, konzumní-
ho lihu nebo lihovin podnikateli 

právo prodávat kvasný líh, kon-
zumní líh nebo lihoviny zaniká.

Podmínky pro prodej kvasné-
ho lihu, konzumního lihu nebo 
lihovin

podmínky pro výše uvede-
nou koncesi v rozsahu „prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu 
nebo lihovin“ nejsou stanoveny
není třeba splnění kvalifikač-
ních předpokladů

•

•

neposuzuje se odborná způ-
sobilost
není potřeba vyjádření žád-
ného dalšího orgánu státní 
správy 
podnikání v prodeji těch-
to komodit není vázáno na 
schválenou provozovnu

•

•

•
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Dne 15. března 2014 uspo-
řádala ZO ČŽS Židlochovice 
v Masarykově kulturním domě 
Tradiční výstavu vín místních 
a regionálních vinařů. Vystaveno 
bylo 532 vzorků vín (337 bílých, 
167 červených a 28 rosé).

Výstava byla doplněna o pre-
zentaci profesionálních výrobců 
vín z Moravy a Dolního Rakouska, 
která se nacházela ve druhém 
sále na 23 stáncích. 

Vinařská firma pana ing. Karla 
Válka z Nosislavi obohatila pro-
gram výstavy o řízenou degusta-
ci vín z jeho produkce.

V odpoledních hodinách 
vyhrávala cimbálová muzika 
„Ponava“ s primášem Ivo Farka-
šem.

Jan Šotnar Občerstvení pro návštěvníky 
připravil pan M. Klváň se svým 
kolektivem.

Vína pro výstavu byla hodno-
cena dne 8. 3. 2014 dvacetibo-
dovou soustavou 17 degustač-
ními komisemi. Na hodnocení 
dohlížela komise znalců: ing. Los-
kot Roman, ing. Flajšingerová 
Ivana a ing. Klein Libor. Hodno-
cení se zúčastnilo i několik žen, 
kterým byla u příležitostí jejich 
svátku předána kytička.

Výstavy se zúčastnilo více než 
600 návštěvníků včetně hostů 
z partnerské obce Grosskrutu 
z Dolního Rakouska, kteří hodno-
tili výstavu jako velmi zdařilou.

Výbor ZO ČZS děkuje všem 
vinařům za poskytnuté vzorky, 
profivinařům za účast a všem, 
kteří se nějakým způsobem podí-
leli na přípravě a průběhu výsta-
vy. Městu Židlochovice za spolu-
práci, Vinařskému fondu a všem 

sponzorům za podporu.
Nejlépe hodnocená vína:
Víno bíle mladé: Ryzlink rýnský; 

Mudr. Petr Jurák, Hustopeče; 
19, 3 bodů.

Víno bílé starší: Sauvignon 2010 
kab.; Libuše Kvašná, Židlochovi-
ce; 19, 2 bodů.

Víno červené mladé: Ruland-
ské modré p.s.; Vít Betáš, Židlo-
chovice; 19, 2 bodů.

Víno červené starší: Dornfelder 
2011; Zdeněk Floder, Žabčice; 
19, 3 bodů.

Tradiční výstava vín

Vítání jara v kultuře

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

starty v běžeckých závodech 
připravovaných Školním atle-
tickým klubem a Sdružením 
Židlochovice.

A přestože kalendářní jaro 
už začalo, dovolujeme si Vás  
a hlavně Vaše děti přizvat 
na Čarodějnické vítání jara 
30. dubna na hřišti Fotbalové-
ho klubu Židlochovice. Na akci 
se podílí skautské středisko 
Hrozen, které má pro děti při-
praveny nefalšované čaro-
dějnické soutěže, za jejichž 
splnění budou odměněny 
výborným špekáčkem od pánů 
Čupy a Janíčka, kteří vždy vel-
mi ochotně podporují nejen 
naše nejmenší. Členové FC se 
postarají o to, aby bylo dosta-
tek tepla k opečení špekáčků, 
a připraví zázemí pro hudeb-
ní doprovod místní skupinou 
VEBRA BAND. Další organizač-
ní náležitosti patří členům kul-
turní komise, která stejně jako 
ostatní místní spolky a sdružení 
připravuje a vymýšlí aktivity pro 
využití našeho volného času.

Tímto poněkud delším 
výčtem akcí a pořádajících 
spolků (přesto však nedosta-
tečně dlouhým) jsem nepo-
zorovaně chtěla upozornit 
na činnost mnoha více méně 
anonymních lidí, kteří nezištně 
a v rámci svého volného času 
vytvářejí prostor ke kvalitnímu 
odpočinku v Židlochovicích.

Mým přáním, které bude 
umocněno právě magickou 
filipojakubskou nocí, je, aby 
ochota těchto ochotníků 
nevyprchala s neúspěchem 
v návštěvnosti některých akcí 
a abychom naopak stále více 
vnímali, že Židlochovice jsou 
to, co nás pojí.

Jaro už o sobě dává citelně 
vědět, sluneční paprsky jsou 
den ode dne hřejivější a nás 
to nutká trávit venku víc a víc 
času.

Kulturní kalendář měsíce dub-
na je přímo nabitý akcemi, kte-
ré dávají celou řadu možností, 
jak využít volný čas pobytem 
pod širým nebem… Ti, kterým 
není lhostejné, v jakém prostře-
dí žijeme, se jistě připojí hned 
v prvním dubnovém víkendu 
k akci Ukliďme svět a podpoří 
snahu pořádající Jednoty Orel 
za čistější Židlochovice. Sbor 
dobrovolných hasičů nám 
naopak pomůže s likvidací 
starého železa a autobaterií, 
stačí jen tento odpad umístit 
před svůj dům. Hned následu-
jící víkend je další příležitost, jak 
zvelebit naše město, a to sad-
bou předem adoptovaných 
stromů v zahradě Robertovy 
vily. Nelze také nepřipome-
nout v tentýž den konání oblí-
beného Farmářského trhu na 
náměstí, obohaceného tema-
tikou blížících se Velikonoc 
a hudebně–tanečním vystou-
pením dětí  z Pohořelic. Najde 
se i příležitost, jak prověřit svou 
fyzickou kondici, a to jarními 

Pátrací akce po pohřešo-
vané paní Nerudové byla 
úspěšná. Jednotky SDH a poli-
cie byly po dva dny v plném 
nasazení, můžete sdělit, jakým 
způsobem celé pátrání probí-
halo?

V pondělí 10. 3. kolem 
17 hodiny, ihned po nahlá-
šení zmizení  paní Nerudové,  
byly uvedeny do pohotovosti 
všechny složky Integrovaného 
záchranného systému (státní 
policie, Hasičský záchranný 
sbor Jm kraje, SDH Židlocho-
vice a okolních obcí, městská 
policie), a to z toho důvodu, 
že dotyčná se nacháze-
la ve špatném zdravotním 
stavu a blížil se večer, kdy 
teplota venku klesá k nule. 
Po setmění byl přestěhován 
od čističky odpadních vod 
do zasedací místnosti MěÚ 
Židlochovice také provizor-
ní operační štáb, který zde 
našel zázemí po celou dlou-
hou pátrací noc,  sem se na 
70 příslušníků mohlo postupně 
přijít občerstvit, odpočinout 
a po obdržení dalších poky-
nů odejít zpět do terénu. Po 
celou noc z 11. na 12. března, 
přesně do 4 hodin a 30 minut, 
bylo ze štábu organizováno 
podrobné prohledávání jed-
notlivých sektorů. Složky měly 
k dispozici projektor, kde byly 
vyznačeny již prohledané sek-
tory, a příslušníci v terénu se 
dle těchto instrukcí postupně 
přemísťovali. Na pomoc byl 
povolán vrtulník s termoka-
merou a v nočních hodinách 
přiletěl druhý speciální vrtulník 
s vyhledáváním signálu mobi-
lu pohřešované. Bohužel před 
lokalizací přesného místa se 
mobilní telefon vybil. Následu-
jící den ráno pátrání pokračo-
valo úderem 9. hodiny, řeka 
byla prohledána pátracím 
člunem JSDH a policie pro-
cházela vytipovaná území. 
Pátrání se druhý den zúčast-
nilo na 50 lidí, i s pomocí 
speciálně vycvičeného psa. 
Pohřešovaná byla nalezena 
druhý den kolem 17. hodiny, 
bohužel již nejevila známky 
života. I když výsledek pátrání 
nebyl takový, jak jsme všich-
ni doufali, musím poděkovat 
všem členům záchranných 
složek za profesionální přístup, 
kterému jsem byl osobně pří-
tomen, za desítky kilometrů 
obětavě odchozené v noč-
ních hodinách a v nepřízni-
vém terénu.

Vlastimil Helma

Obrázek čarodejnice
zdroj: internet
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Konec židlochovické plesové 
sezony tradičně obstaraly sokol-
ské šibřinky. Tentokráte se usku-
tečnily v sobotu 1. března 2014 
v rázu „Barvy“. Naplněný sál 
vzhlédl slavnostní zahájení, které 
uvedl tradiční moderátor Olda 
Kahoun coby Rubikova kostka. 
Tradiční soutěže masek se zúčast-
nila padesátka osob. Vítězství 
získaly Pastelky před figurkami 
s kostkou ze hry „Člověče nezlob 
se“! a maskou s názvem „Barev-
né kovy“. 

Po celou dobu vyhrávala 
kapela Šarže 54. Zpestřením bylo 
vystoupení kouzelníka Ondřeje 
Sládka. Za přípravu této zdařilé 
akce je třeba poděkovat pořa-
datelům ze Sokola Židlochovice, 
za ceny do tomboly pak všem 
sponzorům. 

Za rok se všichni těšíme na dal-
ší ročník v rázu „Láska“.

Šibřinky v Židlochovicích ve víru barev

Ing. Jana Bělohlávková
Orel jednota Židlochovice

V neděli 2. 2. 2014 se v klubu 
Za Komínem uskutečnil v pořa-
dí již 8. ročník dětského bowlin-
gového turnaje, který pořádal 
Orel jednota Židlochovice ve 
spolupráci s Komisí sportu a mlá-
deže Rady města Židlochovi-
ce. Celkem se utkala 3 družstva 
žáků 1. stupně a 2 družstva žáků 
2. stupně. Pro menší děti byly na 
drahách postaveny mantinely. 
Šťastné výskání s výskoky bylo 
slyšet po každém shození více 
kuželek, družstva se pak společně 
radovala a patřičně povzbuzo-
vala. Po napínavé hře zvítězil tým 
chlapecký s názvem JOJA, druhé 
byly SNĚŽENKY a třetí nejmladší 
MALÁČCI. Nejlepšími hráči se stali 
Matyáš Vašek, který si odnesl triko 
a knihu, druhý byl Jan Przywara 
a třetí Petra Havlová, kteří dostali 
hlavolamy. Ve starší kategorii zví-
tězily ĎÁBLICE před TRIEM. Nejvyš-
ší nához měla Sára Bělohlávková, 
která také získala triko a k tomu 
voňavku, na druhém místě skonči-
la Klára Motlíčková a 3. byl Tomáš 
Hanák, oba obdrželi deodoranty.  

Všechna družstva byla dle umístě-
ní zaslouženě odměněna balíkem 
sladkostí a medailemi. I přes men-
ší účast byla atmosféra výborná, 
sportovní dopoledne tak strávilo 
11 dětí, mladší i s rodiči.

Tímto Vás chceme pozvat 

na další turnaje, které má Orel 
jednota Židlochovice v plánu. 
Od 2. 3. 2014 bude probíhat již 
5. ročník židlochovické bowlin-
gové ligy, která se koná kaž-
dou druhou neděli a scházíme 
se celkem 4x. 15. 3. 2014 turnaj 

Dětský bowlingový turnaj

Oldřich Kahoun
TJ Sokol Židlochovice

jednotlivců-dospělí, 12. 4. 2014 
turnaj dítě+rodič, 1. 5. 2014 prvo-
májový turnaj smíšených dvojic 
a 27. 6. 2014 po vysvědčení opět 
dětský bowlingový turnaj.

Těšíme se na hojnou účast 
a nové rekordní výkony.

Z dětského bowlingového turnaje | foto: Jana Bělohlávková

Vlevo nahoře - nejlepší masky - prvních 5 
míst: Barevné pastelky KOH-I-NOOR, „Člo-
věče nezlob se!“, Barevné kovy, Lentilky, 
Hippies, vlevo dole - moderátor Šibřinek 
Oldřich Kahoun, vpravo nahoře - všechny 
masky| FOTO: Oldřich Kahoun
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Nové knihy ...

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
ADLER – Děti Roseových
PROBST – Manželská smlouva

Romány českých autorů
ČECHURA – Pestrý život
WHITON – Jak si vypěstovat na 
anglické zahrádce českého 
trpaslíka

Historické romány
PRESSFIELD – Ctnosti války

Horory
KING - Lunapark

Detektivní romány
DEMILLE – Pád za soumraku 
CRAIS – Ochránce
YRSA SIGURDARDÓTTIR – Mrazi-
vé světlo
FRANCIS – Drahý čas
DEUTERMANN – Lovecká sezó-
na

Válečné romány
KERRIGAN – Odplata
CHOVANEC – Chvíle pro 
odstřelovače

Cestopisy
ŠIMÁNEK – Na kanadském 
severu, Pobřeží Pacifiku

Naučná literatura
MOODY – Život po ztrátě
HOTMAR – Zrození republiky
DÄNIKEN – Tajemný dávno-
věk Středomoří, Omyly v zemi 
Mayů
NOVOTNÝ – Uzdravování psy-
chickými prostředky

KNIHY PRO DĚTI
Pohádkové příběhy
BOBKOVÁ - Divokraj

Příběhy o dětech
WIEBE – Max a kouzelník Alber-
tini
OSBORNE – Výprava do dešt-
ného pralesa

Dívčí romány
SVOBODOVÁ – Krása není 
všechno
GUDUEL – Noční gazela
STÍNIL – Sexy kočky

Naučná literatura
ARNOLD – Zabijácká energie

Eva Procházková
knihovnice

Ing. Karel Král

Jaro už máme v podstatě několik 
týdnů v plném proudu, a tak hod-
notit zimu, která vlastně ani zimou 
nebyla, je tak trochu nošení dříví 
do lesa. Ale z hlediska kalendářní-
ho se o zimu jednalo, a tak si ji nyní 
trochu přiblížíme. Svým průběhem 
(teplotami, srážkami a zejména 
sněhem) se podobala teplé zimě 
1989/1990. U některých profesi-
onálních stanic (např. Lysá hora 
v Beskydech) se jednalo o vůbec 
nejteplejší zimní období za posled-
ních 100 let. Podívejme se teď na 
některé meteorologické veličiny 
jednotlivých měsíců podrobněji. 

První zimní měsíc byl jako celek 
teplý a velmi suchý. V úvodu měsí-
ce se sice ukázalo sluníčko, ale pak 
až do Vánoc převládalo nevlídné 
(a nezimní) inverzní počasí s nízkou 
oblačností, nebo i mlhami. Ran-
ní teploty se pohybovaly kolem 
0 °C, denní teploty byly v závislos-
ti na sluníčku až +8 °C, pokud se 
vyskytovala nízká oblačnost nebo 
mlha, tak jsem zaznamenal i celo-
denní mráz. O svátcích pak bylo 
velmi teplo a často větrno. Váno-
ce tak bílé nebyly a Štědrý den 
byl čtvrtým nejteplejším od roku 
1990. Výsledná průměrná teplo-
ta +2,32 °C (odchylka +2,39 °C) 
znamená mírně nadprůměrnou 
odchylku. Výrazně podprůměrné 
množství srážek 6,1 mm představu-
je 19,7 % normálu a nejsušší měsíc 
od roku 1990. Dnů s ranním mrazem 
bylo celkem třináct, s celodenním 
mrazem to pak bylo šest dnů. Sně-
hová pokrývka se objevila pouze 
1 den. Maximální teplotu +11,0 °C 
jsem naměřil 25. prosince. Nejnižší 
teplotu -5,4 °C jsem zaznamenal 

21. prosince. Zajímavostí tohoto 
měsíce byla vůbec první zazna-
menaná bouřka (v noci z 5. na 
6. prosince) od roku 1990. Zima na 
horách nastupovala jen nesměle 
a vlivem převládajícího inverzního 
počasí a vánoční oblevy se po 
většinu měsíce spíš zmenšovala 
(v první polovině měsíce měl Šerák 
44 cm, Lysá hora 70 cm, Vysočina 
do 15 cm). Lyžování o Vánocích 
tak bylo možné jen na technickém 
sněhu, a ještě velmi omezeně. 

Větší část měsíce ledna byla 
ve znamení pokračujícího teplého 
počasí vánočního období. Teploty 
vystupovaly až k +9 °C (v závislosti 
na oblačnosti), na začátku posled-
ní dekády vystoupily až nad +10 °C, 
v noci většinou mráz nebyl. Trochu 
zimní nálady jsme si užili v posled-
ním týdnu, kdy došlo k citelnému 
ochlazení a ranní teploty spad-
ly až pod -10 °C a vyskytoval se i 
celodenní mráz a slabá sněho-
vá pokrývka. Průměrná měsíční 
teplota vyšla slabě nadnormální 
(+1,38 °C představuje odchylku 
+1,82 °C), srážkový úhrn 22,3 mm 
znamená 92,1 % normálu. Na mini-
mální teplotu -12,7 °C klesla tep-
lota ráno 26. ledna, na maximální 
hodnotu +12,8 °C vyšplhala teplo-
ta 19. ledna. Celkem jsem v měsíci 
zaregistroval šest dnů s celodenním 
mrazem, 16 dnů s ranním mrazem 
a čtyři dny se sněžením. Sněhová 
pokrývka (maximálně 1 cm) ležela 
jen dva dny, a tak vážnější problé-
my nezpůsobila. Ani na horách 
počasí zimním sportům nepřálo, 
v důsledku ochlazení však bylo 
možno technicky zasněžovat. Pří-
rodního sněhu bylo ale velmi málo, 
a pokud vydržel celý měsíc, pak se 
jeho výška pohybovala většinou 
kolem 10 cm. 

Ani měsíc únor nevybočil z letoš-

Teplá a suchá zima 2013/2014
ního charakteru zimy. Jen v prvním 
týdnu byl trochu zimní (alespoň 
teplotami), ranní teploty byly slabě 
pod 0 °C, denní se pohybovaly do 
+4 °C. Po zbytek měsíce převlá-
dalo poměrně slunečné předjarní 
počasí s denními teplotami nezříd-
ka přesahujícími +10 °C. Sněžení 
ani sněhovou pokrývku jsem neza-
znamenal. Významnější srážky se 
vyskytly v první polovině měsíce, 
ve druhé polovině byly srážky 
zanedbatelné. Průměrná teplota 
+3,63 °C byla mírně nadprůměrná 
(odchylka +2,47 °C), a jednalo se 
tak o 5. nejteplejší únor od roku 
1990. Napršených 11,6 mm srážek 
představuje mírně podprůměr-
ných 54,7 % normálu. Na minimální 
teplotu -4,2 °C klesla teplota ráno 
13. února, na maximální hod-
notu +13,3 °C vyšplhala teplota 
23. února. Celkem jsem v měsíci 
zaregistroval jeden den s celo-
denním mrazem a 16 dnů s ranním 
mrazem. Na horách byly sněho-
vé podmínky rovněž mimořádně 
nepříznivé. Sněhové srážky (pokud 
byly sněhové) se vyskytovaly jen 
zřídka, a tak se sněhová pokrývka 
neobjevila vůbec (v nižších polo-
hách), nebo se pohybovala maxi-
málně kolem 20 cm (Šerák 22 cm, 
Lysá hora 23 cm).  

I přes proměnlivější projevy 
počasí koncem astronomické 
zimy je jaro definitivně u vlády. 
Snad jeho brzké projevy nebudou 
mít negativní dopady na vege-
taci a úrodu. Srážek už je skuteč-
ně potřeba. A příroda je v tomto 
ohledu skutečně velmi rozmanitá 
a nechce si do toho nechat mluvit. 
Jen si vzpomeňte na loňský konec 
zimy (sníh na Velikonoce). Letos 
už asi nic takového nehrozí, a tak 
se těšme na krásnou, probouzející 
se přírodu, lákající k výletům. 

Vinař František Doležal
foto: Jovan Dezort

Vzpomínka

Při každé návštěvě Židlochovic jsem se zastavil 
u Doležalů. Nezáleželo na hodině, nebo zda jsem 
ohlášen. Stačilo zazvonit. Byl jsem si jistý, že mě 
tady čeká úsměvná pohoda. Nad sklenkou dob-
rého vína jsme s Františkem a Drahuškou probrali 
všechny novinky. Zpráva o Františkově úmrtí mě 
velmi zarmoutila. S ním jako by odešlo kus mého 
rodného města.

Jovan Dezort
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Pozvánka do rajhradského hospice

Ing. Hana Bělehradová
Oblastní charita Rajhrad  

Více než před dvaceti lety 
vznikal rajhradský hospic z ini-
ciativy pracovníků České kato-
lické charity, která zahájila svoji 
činnost ihned po listopadových 
událostech v roce 1989. Jed-
nou z jejích prvních aktivit byla 
péče o nemocné v domácím 
prostředí. Na ni navázal v roce 
1994 projekt Domu léčby bolesti 
s hospicem sv. Josefa. Diecéz-
ní charita Brno začala v roce 
1995 přestavbou bývalých 
vojenských kasáren, stojících 
na pozemku kláštera sester Těši-
telek Božského Srdce Ježíšova 
v Rajhradě. 

První dotaci na tento projekt 
obdržela Diecézní charita Brno 
v září 1995 od Ministerstva zdra-
votnictví ČR. Stavba byla slav-
nostně zahájena 9. října 1995 
a celý projekt byl zasvěcen 
sv. Josefovi. V roce 1996 a 1997 
uvolnilo ministerstvo zdravot-

nictví další finanční prostředky. 
V roce 1998 obdržela Diecézní 
charita Brno dotaci na výstav-
bu kuchyně a v prosinci téhož 
roku se započalo s její výstav-
bou. Významnou finanční pod-
poru poskytl hospici Magistrát 
města Brna. Dům léčby bolesti 
s hospicem sv. Josefa s padesá-
ti lůžky zahájil provoz 1. dubna 
1999 a patří k největším zaříze-
ním tohoto typu v Evropě.

Při příležitosti 15. výročí zahá-
jení provozu hospice sv. Josefa 
se uskuteční několik akcí. Nej-
dříve přijměte co nejsrdečněj-
ší pozvání na putovní výstavu 
fotografií „Být nablízku“, věno-
vané službě nemocničních kap-
lanů, kterou slavnostně otevře-
me v úterý 18. března 2014 ve 
14,30 hod. v přízemí Domu léč-
by bolesti s hospicem sv. Josefa 
v Rajhradě. 

Fotografie si můžete prohléd-
nout v rajhradském hospici sv. 
Josefa do 22. dubna 2014, vstup 
na výstavu je volný.  

29. a 30. dubna proběhne 
oslava 15. výročí zahájení pro-

vozu hospice sv. Josefa v Raj-
hradě, spojená s prohlídkou 
hospice, a také setkání býva-

lých zaměstnanců.
Těšíme se na vás, určitě se 

k nám přijeďte podívat!  

Rajhradský hospic | zdroj: archiv OCH Rajhrad 

V sobotu 22. 2. 2014 se usku-
tečnil v pohostinství Milton v are-
álu letního kina v Židlochovicích 
4. ročník bodování meruňkovi-
ce.

Sešlo se dohromady 30 vzor-
ků od místních i přespolních 
vystavovatelů. Bodování bylo 
zahájeno v 15. hod. a hosté 
byli seznámeni s průběhem 
akce. Stupnice bodování byla 
1 – 5 v pěti kritériích bodování, 
přičemž 5 byla nejlepší znám-
ka. Celkově se dalo dosáhnout 
v bodování jednoho vzorku 
20 bodů.

Bodování se zúčastnilo 
19 hodnotících. Celá akce se 
nesla v příjemné atmosféře a po 
ukončení hodnocení byly vyhlá-
šeny výsledky.

Na prvním místě se umístil pan 
Václav Pazderský z Ivaně se vzor-
kem meruňka 2013 s dosaženým 
počtem bodů 239. Druhá skon-
čila Šárka Pazderská (pouze 
shoda jmen s vítězem) z Husto-
pečí se vzorkem meruňka 2013 
s počtem 230 bodů a třetí místo 
obsadil pan Vlastimil Nevídal 

Bodování meruňkovice 2014

ze Židlochovic, vzorek meruňka 
2013 s počtem 225 bodů.

Jelikož se Židlochovice 
nacházejí v meruňkovém kraji, 
je tato akce zaměřena hlavně 
na porovnávání výsledku práce 
místních pěstitelů a pěstitelů z 
blízkého okolí.

Všem zúčastněným bych 
chtěl poděkovat a věřím, že tím-
to čtvrtým ročníkem utužíme tra-
dici.

Všechny výsledky bude mož-
no zhlédnout i na www strán-
kách města Židlochovic v části 
Letní kino.

Zdeněk SchafferVzorek Jméno Obec Vystavovaný 
vzorek Bodů Místo

1. Gola Petr Židlochovice meruňka 2013 224 4
2. Tesař Miloš Židlochovice meruňka 2013 194  
3. Teiner Milan Židlochovice meruňka 2013 191  
4. Pouza Miroslav Pohořelice meruňka 2013 202  
5. Doležal 

František Židlochovice meruňka 2013 183  

6. Švaříček 
František Židlochovice meruňka 2013 186  

7. Zoubek 
František Hrušovany meruňka 2008 sud 188  

8. Lízal Pavel Židlochovice meruňka 2013 213  
9. Schaffer 

Zdeněk Židlochovice meruňka 2013 203  
10. Pukl Jaroslav Židlochovice meruňka 2013 193  
11. Zoubek 

František Hrušovany meruňka Dia 51% 215  
12. Vrba Pavel Židlochovice meruňka 2013 192  
13. Zoubek 

František Hrušovany meruňka 2011 
52% 203  

14. Lacko Stanislav Nikolčice meruňka 2013 172  
15. Křenek Jiří Židlochovice meruňka 2013 

55% 168  

16. Dratva Jaroslav Židlochovice meruňka 2013 
50% 208  

17. Kratochvil JosefŽidlochovice meruňka 2013 217  
18. Dudák Vladimír  meruňka 2011 222 5
19. Pacas František Židlochovice meruňka 2013 174  
20. Košar Milan Židlochovice meruňka 2013 222 5
21. Šos Martin Židlochovice meruňka 2013 221  
22. Nevídal 

Vlastimil Židlochovice meruňka 2013 225 3
23. Kovačík Martin Šitbořice meruňka 2013 212  
24. Oblezar Židlochovice meruňka 2013 217  
25. Funk Jiří Hustopeče meruňka 2011 214  
26. Funk Jiří Hustopeče meruňka 2013 185  
27. Jaroš Židlochovice meruňka 2013 199  
28. Pazderský 

Václav Ivaň meruňka 2013 239 1

29. Wolfschütz 
Vladimír Židlochovice meruňka 2013 193  

30. Pazderská 
Šárka Hustopeče meruňka 2013 230 2 Meruňkovice | zdroj: internet 
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Co se chystá na letošní rok v zahradě Robertovy vily?

Martin Dratva, Pavla Dratvová, 
Mirka Šenkyříková

To, že zahrada velmi dlouho 
pustla a nic se v ní nedělo, vědí 
mnozí. Mnozí však ale ani nevědí, 
že tato zahrada existuje, a dokonce 
někteří v ní nikdy nebyli. Jelikož se 
jedná o místo s velkým potenciálem, 
rozhodlo se město Židlochovice, 
mateřské centrum Robátko a mnozí 
spříznění dobrovolníci, že zde opět 
vybudují místo hodné návštěvy. 
Od roku 2010 tedy probíhá 
postupný proces revitalizace 
zahrady Robertovy vily. Prvním 
krokem bylo zbudování dětského 

„Oranžového“ hřiště, následovaly 
zásahy do neperspektivních 
porostů zahrady pracovníky 
města a brigádníky z MC Robátko 
a v roce 2012 byla zrealizována 
obnova zatím největší části zahrady 
(3500 m2) v rámci projektu „Zahrada 
Robertovy vily – podpora rozvoje 
zahrady v duchu přírodních zahrad“. 
V rámci tohoto projektu bylo 
vysazeno cca 30 ks stromů, 70 ks 
ovocných, okrasných a domácích 
keřů a 500 ks trvalek a bylinek v SZ 
části zahrady, které jsou rozmístěny 

tematicky. Většina rostlin byla 
označena popisnými cedulkami. 
Dále byly v zahradě umístěny prvky, 
jako informační tabule, domečky 
pro hmyz a ptáky, sedací kmeny, 
kompost a na stávající studnu byla 
osazena ruční pumpa. Díky přírodě 
blízkému hospodaření byla zahradě 
na jaře roku 2012 udělena prestižní 
plaketa „PŘÍRODNÍ ZAHRADA“. 
Když v roce 2013 proběhla ve 
městě Židlochovice a v okolních 
obcích anketa ke tvorbě nového 
strategického rozvojového plánu 

města, dostala se zahrada Robertovy 
vily mezi místa, kam nejčastěji 
občané vodí své návštěvy.

Výše zmíněnými počiny však 
potřebná obnova zahrady nebyla 
zdaleka dokončena. V letošním roce 
budou v rámci akce „Adoptujte svůj 
strom“ vysazeny stromy ve střední 
části zahrady na hlavní louce před 
vilou, alej podél levé (jižní) příjezdové 
cesty k vile a v části u vstupu do nově 
umístěné městské knihovny. 

Co a kde se bude sázet? 
Celkem 39 ks stromů, které budou 

opatřeny cedulkami se jménem 
adoptivních rodičů.

Středová louka
Na břehu nefunkčního jezírka, 

které se snad brzy dočká 
rekonstrukce, je navržena výsadba 
vrb (Salix caprea, S. viminalis), které 
budou později udržovány řezem 
„na babku“ jako hlavaté vrby. 
Na části louky mezi jezírkem a vilou 
je navržen solitérní strom lípy srdčité 
(Tilia cordata). Severní část louky 
působí v současnosti jako starý 
dožívající ovocný sad, rostou zde 
především meruňky, hrušně, švestky, 
mirabelky (špendlíky) a ořešáky. 
Zde budou dosazeny švestky (nové 
i staré, tradiční odrůdy, ale vždy 
odrůdy, které jsou dostatečně 
odolné vůči napadení šarkou), 
dále meruňky a hrušně. Snad se 
podaří sehnat odrůdy, které byly 
na zahradě dříve pěstovány.

Alej podél levé (jižní) příjezdové 
cesty k vile

Bude vysazena alej složená 
z několika různých druhů ovocných 
stromů. Alej bude složená z ořešáků, 
špendlíků (mirabelek), renklód 
(rynglí), muchovníků a jeřábů.

Parčík u vstupu do městské 
knihovny

Příjemný stín nad lavičkami 
časem zajistí výsadba dvou stromů 
okrasných jabloní. Za vykácené břízy 
je navržena jedna solitérní bříza.

Děkujeme všem institucím, 
soukromým osobám i rodinám, které 
se do akce zapojily a stromy v tak 
krátkém čase adoptovaly, přestože 
se jedná o veřejný prostor. Všechny 
stromy byly zamluveny během 
jediného dne. Dne 12. 4. 2014 
proběhne společné sázení těchto 
stromů. Po vysazení uděláme 
táborák. A samotné sázení zpestří 
malý hudební doprovod. Na akci 
jsou zváni i ti, kteří si žádný strom 
neadoptovali. Chcete–li se o přírodní 
zahradě Robertovy vily dozvědět 
více, přečtěte si aktualizované 
informace na www.mcrobatko.cz 
– sekci Přírodní zahrada Robertovy 
vily. Zde se dozvíte i to, kdo jednotlivé 
stromy adoptoval. 
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Obraz Žofie Chotkové v židlochovickém zámku aneb Co nenaleznete 
v učebnicích dějepisu - dokončení z minulého čísla

Mgr. Karel Vavřík

V obsáhlém dopisu na jaře roku 
1900 se František Ferdinand pokou-
ší oblomit císařovu neústupnost. 
Uvádí v něm, že celá jeho budoucí 
existence a štěstí i klid závisí na jeho 
manželství s hraběnkou Chotko-
vou. Císař sice se svatbou souhlasí, 
ale vyslovuje synovci a následní-
kovi trůnu Františku Ferdinandovi 
tvrdé podmínky. Svatby na zám-
ku v Zákupech u České Lípy, kte-
rý je v té době vdovským sídlem 
nevlastní matky Františka Ferdinan-
da Marie Terezie, se smí zúčastnit 
jedině ona sama a její dvě dcery. 
Tak daleko jde zášť vůči hraběn-
ce Chotkové. Císař ji sice povýší 
na kněžnu z Hohenbergu, ale víc 
není ochoten ustoupit. Nemě-
la nárok na používání dvorských 
kočárů, nesměla bydlet v císař-
ském vídeňském zámku Hofburgu, 
u dvora nesměla sedávat vedle 
svého chotě, při dvorských ple-
sech směla přicházet do sálu až po 
poslední patnácté arcivévodkyni 
a především jejich potomci neměli 
nárok na císařský trůn. 

Málokdo mezi Habsburky se 
dokázal tak vzepřít dynastickým 
tradicím a jít za hlasem svého srd-
ce jako následník trůnu František 
Ferdinand d`Este. S tvrdohlavostí 
sobě vlastní nakonec prosadil svou 
a oženil se s dámou, kterou si sám 
vyvolil. Nic se při tom neohlížel na 
nevůli vlastní rodiny. Je příznačné, 
že za sňatek Františka Ferdinan-

da s Žofií se přimlouvali u císaře 
i papež Lev XIII , ruský car Mikuláš II. 
o německý císař Vilém. Posílali císa-
ři žádosti ve Ferdinandův prospěch 
argumentujíce tím, že nesoulad 
mezi císařem a následníkem by 
byl rušivým prvkem pro stabilitu 
monarchie. 

Přesto, nebo snad právě proto 
bylo manželství Františka Ferdinan-
da d`Este a Žofie z Hohenbergu 
mimořádně šťastné a na Habs-
burky až netypické. Bylo to zřejmě 
dáno Žofiinou mírnou a vyrovnanou 
povahou, díky níž dokázala vytvo-
řit pevné rodinné zázemí. Narodily 
se jim tři děti – Žofie (1901–1991), 
Maximilián (1902–1962) a Arnošt 
(1904 – 1954), které byly obklopeny 
láskou a péčí obou rodičů.

Manželé žili na zámku Konopiště, 
který František Ferdinand zakoupil 
v r. 1887 jako lovecký zámeček 
a který nechal přestavět. Oba 
vedli na zámku klidný a spokojený 
život. Celou rodinu několikrát nav-
štívila arcivévodova nevlastní mat-
ka Marie Terezie a jejich hostem byl 
i německý císař a pruský král Vilém 
II. Svého manžela nesměla ofici-
álně doprovázet a jejím prvním 
vystoupením na veřejnosti byla 
cesta do Sarajeva. 

V neděli ráno 28. června 
1914 přijíždí v 0.50 h zvláštní vlak 
s následníkem tůnu a jeho chotí na 
nádraží v Sarajevu, hlavním měs-
tě Bosny a Hercegoviny. František 
Ferdinand se v jeho okolí zúčastnil 
manévrů rakousko–uherské armá-
dy. Na nádraží přesedají do ote-
vřeného automobilu a projíždějí 
mezi rozjásanými špalíry obyvatel 
slavnostně vyzdobeným městem.  
Nikdo netuší, že mezi davy číhají 
srbští atentátníci. První výstřel dva-
cetiletého studenta Gavrila Prin-
cipa (1894–1918) zasáhne Žofiinu 
břišní aortu, druhý krční tepnu Fran-
tiška Ferdinanda.

Hrabě František Harrach, kte-
rý stál na levém stupátku auta, 
popsal, co se dělo po prvních 
výstřelech: „Zatímco auto rychle 
couvalo, vytryskl tenký pramínek 
z úst Jeho císařské Výsosti. Zatím-
co jsem jednou rukou vytahoval 
kapesník, abych mu setřel krev, 
zvolala Její Výsost: „Proboha, co se 
ti stalo?“ Načež sklouzla ze sedadla 
s obličejem mezi koleny arcivévo-
dy. Netušil jsem, že byla zasažena, 
a myslel jsem, že z leknutí omdlela. 
Nadto Jeho císařská Výsost řekla: 
„Žofinko! Žofinko! Neumírej mi. Zůs-
taň pro mé děti…΄“

Když auto dorazilo do sídla zem-
ské vlády, byla již kněžna Žofie mrt-
vá. Její manžel ji přežil jen o čtvrt 

Vévodkyně z Hohenbergu, manželka rakouského 
následníka trůnu, na dobové pohlednici| zdroj: internet

hodiny. 
Spěšný pohřeb se konal ve Vídni 

bez přítomnosti dětí. Žofiina rakev, 
na níž byly položeny vějíř a rukavi-
ce (symboly dvorní dámy, nikoliv 
vévodkyně), stála o stupeň níž než 
manželova, čímž bylo zvýrazněno 
její nižší postavení. Žofie i František 
Ferdinand jsou pohřbeni v rodin-
né hrobce na zámku v Artstetten 
v Rakousku.

Atentát se stal prologem 1. svě-
tové války.

Připraveno z internetové ency-
klopedie Wikipedia a z knihy Feli-
xe Krumlowského Prolíbané dějiny 
aneb Milostné příběhy a skandály 
slavných (Praha 2009)

1884
V době, kdy probíhal urputný 

zápas českých politiků na říšské 
radě ve Vídni, působil v Židlocho-
vicích český vlastenecký kaplan 
P. František Mikšánek. U něho se 
scházeli řemeslničtí učni a on 
s nimi četl české knihy a noviny. 
Jeho vlasteneckou práci pro-
hluboval od r. 1884 učitel a poz-
ději spisovatel Alois Mrštík, který 

Čtyřka v dějinách Židlochovic - 3. část

působil až do roku 1886 v Hru-
šovanech. O prázdninách s ním 
přicházíval do Židlochovic i jeho 
mladší bratr Vilém Mrštík. Besedy 
v kaplance bývaly neobyčej-
ně zajímavé, rušné i revoluční, 
že působily na vědomí všech 
českých obyvatel města.

1924
Brzy po zahájení činnosti ve 

zdejší kruhové cihelně, která 
začala vyrábět cihly v roce 1922, 
se často při kopání cihlářské hlí-
ny přicházelo na paleontologic-

ké nálezy. Tak zde byly ve spraši 
např. nalezeny zuby, kly a kosti 
mamuta a v podloží zbytky moř-
ských živočichů z třetihorního 
údobí. V roce 1924 byl pak nale-
zen mamutí kel dlouhý 2,6 metrů, 
což byl unikátní nález. 

1954
16. dubna se konala komise 

pro vyhledání vhodného sta-
vebního místa pro novou školní 
budovu, která byla povolena 
v r. 1953. Byly podány čtyři návr-
hy a na třetím místě byla ovocná 

a zelinářská zahrada u zámku. 
Koncem měsíce srpna 1954 byla 
provedena na všech navržených 
místech zkouška nosnosti půdy 
a pak zjištěna hloubka spod-
ní vody. Krajský národní výbor 
v Brně posléze schválil stavbu 
jedenáctiletky na dnešním mís-
tě v zámecké zahradě u silnice 
do Hrušovan. Vlastní stavební 
práce byly zahájeny 15. červen-
ce 1958 a vyučování v nové ško-
le bylo zahájeno již 1. září 1960.

Z kroniky Ozvěny věků a dní

Mgr. Karel Vavřík
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Jižní Morava – Lipová alej

František Nepil

Tak už se dlouho těším, jak jednou 
konečně životně dozraji a začnu 
říkat, že kdybych se znovu narodil, 
chtěl bych zase psát. Já naopak 
bych podruhé nenapsal už ani čár-
ku, protože věčně nevím, jak začít, 
jak pokračovat a jak skončit, a co 
hlavně, kdykoli se dám do něčeho, 
co neumím, vidím, jaký na to mám 
talent, a vím, jak to udělat o hodně 
líp než ti, co to dovedou.

Tak jsem prasnadno – jako kaž-
dý, kdo si koupí fotoaparát – obje-
vil v sobě i talent na fotografování 
a hýčkal bych ho v sobě dodnes, 
kdybych si nevyprávěl s paní Ven-
dulkou o jižní Moravě. 

Paní Vendulka má kromě výteč-
ných povahových vlastností i muže 
Jovana, který je povoláním fotograf 
a tu na jižní Moravě fotografoval na 
pohlednice. A protože ona jezdila s 
ním, máme si o čem povídat, i když 
se nám vybavují naprosto rozdílné 
asociace.

Když já slyším Mikulčice, vyba-
ví se mi v paměti velkomoravské 
chrámy. Když slyším Lipov, mám v 
hlavě klobásy, které mi tam ohřála 

paní Vavříčková.  A Uherský Brod 
mi připomíná, že se tam narodil 
spisovatel František Kožík a Jan 
Amos Komenský, ale zatímco Fran-
tišek Kožík se tam narodil úplně, tak 
Komenský jen trošku, protože ten 
přišel na svět asi o kousek vedle v 
Nivnici.

Paní Vendulka nezačne nikdy 
vzpomínat na velkomoravské 
chrámy ani na moravské klobá-
sy, nýbrž na to, jestli tam na sídlišti 
viselo na balkónech úplně mokré 
prádlo, nebo zda sehnali šoféry od 
náklaďáků na náměstí. Původně 
jsem si totiž myslel, že ji její manžel 
bere s sebou, hlavně aby se jí 
doma nestýskalo. Ale ono je to 
jinak: dříve než on stiskne spoušť, 
musí jeho paní oběhnout fotogra-
fované sídliště a požádat všechny 
obyvatelky, které si pověsily prádlo 
na balkóně, aby ho sundaly ze šňů-
ry. Aby v cizině – až tam ta pohled-
nice jednou dojde – nekroutili nad 
tím hlavou a neříkali, podívejte se 
na ty balkóny, to to vypadá.

A víte, že jí ještě za celá ta léta 
nikde neřekli, ať jim vleze na záda? 
A zrovna tak se jí nestalo, aby se z 
náměstí neodstěhovaly všechny 
nákladní vozy, cisterny, traktory a 
jiné obludy, které by kazily snímek; 

šoféři jsou sice vším jiným než posluš-
nými beránky, ale vidíte, tohle oni 
pochopěj!

Jinak musí paní Dezortová odku-
tálet z chodníku všechny popelnice 
do průjezdů, posbírat papíry a tak. 
Když v jednom parku fotografoval 
její muž sochu velikána, byla zrov-
na senoseč a ona musela přenést 
všechny kopky v parku tak, aby 
nebyly v zorném poli kamery. Jen je 
však přenesla, došel její muž k názo-
ru, že daleko hezčí bude záběr z 
jiného místa, jenže z toho bylo vidět 
všechny ty přenesené kopky, takže 
je musela nanosit zase nazpátek. 

Paní Vendulka musí prostě dělat 
kdeco, ale hlavně musí čas od 
času zabránit svému muži, aby v 
záchvatu náhlé zuřivosti surově 
nenapadl nevinnou stařenku, jež 
vyrukuje na ulici s dvoukolákem 
plným haraburdí zrovna ve chvíli, 
kdy po tříhodinovém čekání vysvit-
ne na 15 vteřin sluníčko a dá se 
konečně zmáčknout spoušť. Neboť 
žádný nakladatel a žádný zástup-
ce měst nedovolí, aby nad měs-
tem byla na pohlednici jiná než 
modrá obloha. 

Když mi tohle všechno vyprávě-
la, říkal jsem si, jaká je to škoda, že 
její muž není s tou svou pracovní 

poctivostí třeba montérem. Protože 
když jsem si koupil vůz, měl o jeden 
šroub míň, takže se mi za jízdy utrhlo 
rameno zadního kola. Anebo proč 
není přišívačem knoflíků, neboť od 
něho by mi jistě neuletěly knoflíky 
na nové košili, když jsem si ji vzal 
poprvé do divadla. Tak jsem pak 
musel sedět a chodit s rukama na 
prsou jako Gustav Frištenský, slavný 
zápasník a silák. 

Vydalo nakladatelství Albatros v 
r. 1985

inzerce

Manželé Věnceslava a Jovan 
Dezortovi v židlochovickém zám-
ku v roce 2013| foto: Pavel Vrba
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Zámek v Moravské Třebové 
patří k nejvýznamnějším rene-
sančním památkám ve střední 
Evropě. Na konci 15. století se zde 
vůbec poprvé v českých zemích 
objevily moderní renesanční prv-
ky a na začátku 17. století vznikla 
tři manýristická křídla podle plánů 
italského stavitele. Zámek je proto 
často uváděn v učebnicích dějin 
umění.

Využijme jedinečné příležitosti 
a vydejme se v neděli 6. dub-
na 2014 na Malou Hanou, kde 
proběhne v Moravské Třebové 
na zámeckém nádvoří slavnostní 
zahájení sezóny s kulturním pro-
gramem nejen pro děti. Historic-
ká představení, dobové soutěže 
a atrakce a samozřejmě i tradiční 

jarmark na zámeckém nádvoří. 
Zajímavostí je jistě i to, že loň-

ského roku zde byla zřízena míst-
nost věnovaná Ladislavu Vele-
novi ze Žerotína a jeho době, 
tedy začátku 17. století. Jedním 
z mnoha renesančních exponátů 
je i portrét Ladislavovy první ženy 
Bohunky z Kunovic.

Na nádvoří zámku si také 
můžeme prohlédnout unikátní 
soubor šesti slunečních hodin. 
Patří mezi deset nejstarších hodin 
v ČR a jsou zapsány v seznamu 
památek jako ojedinělá památ-
ka hodin pultového typu.  

Po roce 1945 byl zámek nej-
dříve více méně vypleněn, aby 
později byl předán k užívání 
Správě lesů Československé soci-
alistické republiky. Tím se začala 
téměř čtyřicetiletá éra devasta-
ce a chátrání. Se změnou spole-
čenských poměrů po roce 1989 

Tip na výlet: Moravská Třebová – další město na Malé Hané

Mgr. Karel Vavřík přešel zámek do vlastnictví města 
a začala jeho postupná reno-
vace. V části zámku je umístěna 
také Městská knihovna a Základní 
umělecká škola.

Milovníky turistiky bude jis-
tě zajímat rozhledna Pastýřka, 
která byla slavnostně otevřena 
20. července 2009. Po sto letech 
se na místo bývalé rozhledny, kte-
rá nesla jméno knížete Jana Lich-
tenštejna, vrátila další výšková 
stavba. Pastýřka je dřevěná věž 
s ocelovým vřetenovým schodiš-
těm a železobetonovými základy. 
Výška rozhledny je 27 m, vyhlídko-
vá plošina je v 25 metrech. Náv-
štěvníkům, kteří vystoupají na vr-
šek rozhledny, se nabídne pohled 
na Moravskou Třebovou a okolí, 
Orlické hory, Bukovou horu, Jese-
níky, masiv Králického Sněžníku 
a Zábřežskou vrchovinu. 

Oprava. V minulém Tipu na 

výlet v odstavci o Jaroměřicích 
došlo k tiskové chybě. Správně 
mělo být uvedeno, že v obdo-
bí panování Bílských z Kaříšova, 
nikoliv Blízkých z Kaříšova.

Podoba zámku z konce 15. sto-
letí | zdroj: internet

inzerce
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duben – červen | U NÁS V ŽIDLOCHOVICÍCH
Výstava výtvarných prací.
místo:  Malá galerie RTIC
pořádá:  Mateřská škola Židlochovice

3. 4. | BESEDA S DŮCHODCI
místo:  klubovna zahrádkářů, Palackého ulice
pořádá:  Sbor pro občanské záležitosti

4. 4., 18:00 | PREZENTACE VINAŘSTVÍ RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ
Prezentace vín napříč ročníky 2009 - 2013.
pořádá:  Městské kulturní středisko
místo:  vinotéka RTIC
vstupné:  50 Kč

5. 4. , 7:00 | ŽELEZNÁ SOBOTA
Vybírat budeme železný šrot a autobaterie. Nebereme staré chladničky a 
mrazáky. Nepleťte si železný šrot s domovním odpadem. Šrot nechte před 
svým domem na viditelném místě. Nemůžete-li vlastními silami šrot vynést na 
ulici, kontaktujte nás na tel.: 728 483 549.
pořádá: Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice

5. 4., 9:00 | ŘEZ OVOCNÝCH DŘEVIN V TERÉNU
pořádá:  Český zahrádkářský svaz Židlochovice
místo: sraz zájemců u staré radnice

5. 4. 9:00| UKLIĎME SVĚT
Již 22. ročník mezinárodní kampaně, ve které dobrovolníci na celém světě 
organizují úklid svého okolí, cestiček, parků, zeleně, břehů řek atd. Vhodný 
oděv, obuv, rukavice a dobrou náladu s sebou.
pořádá:  Orel jednota Židlochovice, Kynologický klub 
 Židlochovice ve  spolupráci s ČSOP
místo:  sraz na parkovišti u budovy Městského úřadu

5. 4., 17:00 | INSPIRO KINO : V KŮŽI VLKA PO STOPÁCH DŽINGISCHÁNA
Filmový večer, promítání čtyřdílného dokumentu o cestě z Mongolska do Evro-
py. Čajovna od 17:00 hodin, promítání od 18:00 hodin.
pořádá:  Inspiro
místo:  sklepení pod radnicí
vstupné:  dobrovolné

6. 4., 10:00 | VYNÁŠENÍ MORANY OD KOSTELA V ŽIDLOCHOVICÍCH
pořádá:  Mateřské centrum Robátko
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže

12. 4. 10:00 | BOWLINGOVÝ TURNAJ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Kategorie 1. - 5. třída a 6. - 9. třída.
pořádá:  Orel jednota Židlochovice a Komise sportu města   
 Židlochovice
přihlášky: do 7. dubna 2014 na tel. 605 233 527 nebo info@orelzidlochovice.cz
vstupné: 80 Kč na dvojčlenné družstvo

12. 4., 8:00 - 13:00 | ŽEROTÍNSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Těšit se můžete na široký sortiment poctivých domácích potravin: králičí maso, 
čerstvé ryby, farmářské mléko, jogurty, kvalitní uzeniny, ručně vyráběné sýry, 
pekařské speciality z rodinných pekáren, bylinné masti, med, sirupy, džemy, 
oleje, čaje, bylinky, sušené ovoce a jiné. Nebudou chybět grilované speciality 
a opékání špekáčků.
pořádá:  Městské kulturní středisko
místo:  náměstí Míru
kult. program: folklórní soubor Rozmarýnek s harmonikářem

12. 4., 14:00 - 17:00 | SÁZENÍ ADOPTOVANÝCH STROMŮ
Po sázení následuje opékání špekáčků, účastnit se mohou i ti, kteří si žádný strom 
neadoptovali. Všechny stromy mají už své adoptivní rodiče.
pořádá:  Mateřské centrum Robátko
místo:  zahrada Robertovy vily Židlochovice
vystoupí: Sdružení Skřivánek za doprovodu ZUŠ Židlochovice

13. 4.,10:00 - 12:00| 4. HRACÍ DEN ŽIDLOCHOVICKÉ BOWLINGOVÉ LIGY + 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Kulturní kalednář - duben 2014
pořádá:  Orel jednota Židlochovice
info:  tel. 605 233 527 nebo na info@orelzidlochovice.cz
vstupné:  100 Kč/ hráč

13. 4., 8:30 | JARNÍ KROS MLÁDEŽE
Prezentace od 8:30, 1. start kategorie v 9:30.
pořádá:  Školní atletický klub Židlochovice
místo:  Tyršova 611, Židlochovice
kategorie:  1999-2007 a mladší
délky tratí:  200-2500 m

13. 4., 16:00 | VÝTVARNÁ DÍLNA - VELIKONOČNÍ DEKORACE
Poplatek za materiál je 50 Kč.
pořádá:  Inspiro
místo:  sklepení pod radnicí

13. 4., 17:00 | VALNÁ HROMADA 
pořádá:  TJ Sokol Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
info:  www.sokol-zidlochovice.cz

19. 4., 8:00 - 13:00 | TRADIČNÍ JARNÍ TRHY
pořádá:  Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice
místo:  náměstí Míru

22. 4. | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ 
pořádá:  Mateřská škola Židlochovice
místo:  Mateřská škola Židlochovice

24. 4. | „DĚTI POZOR ČERVENÁ“
pořádá:  Mateřská škola Židlochovice
místo:  Mateřská škola Židlochovice 

26. 4., 14:00 – 21:00 | FITNESS ODPOLEDNE POUZE PRO ŽENY
Fitness otevřeno pouze pro ženy se vstupem zdarma.
pořádá:  Orel jednota Židlochovice
14.00 – 15.00  úvodní seznámení + přednáška ke správné výživě
15.00 – 21.00  možnost pro ženy si zdarma a správně zacvičit, vyzkoušet růz-
ná zařízení fitness, vibrační plošinu a vacushape, to vše pod dohledem trenérů.

27. 4. 9:30 | BĚH ZDRAVÍ
V 9:30 prezentace, 10:00 zahájení, 10:15 čestné kolo a od 10:30 běhy dle 
kategorií.
pořádá:  Sdružení Židlochovice, Město Židlochovice a 
 ŠAK Židlochovice
místo: u staré radnice
startovné:  50 Kč - bude věnováno Nadačnímu fondu Emil

27. 4. | MŠE ZA MĚSTO
pořádá:  Městské kulturní středisko
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže

30. 4. 17:00| ČARODĚJNICKÉ VÍTÁNÍ JARA
pořádá:  Skautské středisko Hrozen, Městské kulturní středisko, 
 FC Židlochovice, komise kultury
místo: fotbalové hřiště v Židlochovicích
hraje: skupina VEBRA BAND od 18:30 hodin

PŘIPRAVUJEME:
1.5. | PRVOMÁJOVÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC
pořádá:  Orel jednota Židlochovice

4. 5. | TURNAJ MLÁDEŽE V JUDO
pořádá:  Orel jednota Židlochovice

datum čas                                          soupeři

sobota 12. 4. 2014 16:00 Židlochovice x Žatčany

sobota 26. 4. 2014 16:00 Židlochovice x Rajhradice B

čtvrtek 1. 5. 2014 16:30 Židlochovice x Moutnice B

sobota 10. 5. 2014 16:30 Židlochovice x Pozořice B

sobota 24. 5. 2014 16:30 Židlochovice x Podolí B

sobota 7. 6. 2014 16:30 Židlochovice x Babice n/S B

Rozpis domácích fotbalových utkání – jaro 2014
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