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Rozhovor s ředitelem gymnázia RNDr. Jiřím Kubešem

Mgr. Karel Vavřík

Od založení gymnázia uply-
nulo dvacet roků. Na kterou 
radostnou událost vzpomíná-
te nejraději? Co se Vám za tu 
dobu podařilo?

Dovolte mi, abych úvo-
dem poděkoval Vám osobně. 
Za Vaši aktivitu, úsilí a práci, 
kterou jste vyvinul před více než 
dvaceti lety při zakládání školy, 
ale i za trvalou pomoc a pod-
poru, kterou škole poskytujete 
po dobu její existence. Myslím, 
že absolventi naší školy a jejich 
uplatnění jsou dostatečným 
důkazem správnosti tehdejšího 
rozhodnutí.

Na otázku je těžké odpo-
vědět. Byly chvíle, na které se 
nezapomíná, úspěchy žáků 
v soutěžích, první maturan-

ti, provedené rekonstrukce 
a opravy atd. Nechci však uvá-
dět žádnou tzv. nejradostnější 
událost, spíše mě těší každo-
denní drobné události, které 
se podaří. Vůbec nejraději 
jsem, když jsou všichni spokoje-
ni s formami a metodami výuky 
a zároveň jsou vidět její výsled-
ky. Je to těžké, musí se přitom 
spojit několik okolností, ale snad 
se nám to někdy daří.

A naopak – kterou událost 
byste už raději nezažil, co vám 
vadí?

Tak v prvé řadě to jsou úrazy, 
nemoci a podobné nepříjem-
nosti žáků, ale i učitelů. Zdraví je 
nejpřednější. Také několik nejis-
tých období, kdy hrozilo škole 
zrušení, nebylo zrovna příjem-
ných. Tak jako v minulé otázce 
však nechci uvádět konkrétní 
případy. 

Obecně bych uvedl všude 

přítomnou lidskou „blbost“, 
která dokáže otrávit běžnou 
každodenní práci. Objevuje se 
nejen při práci s lidmi, ale také 
často při nepřiměřeně přebu-
jelé administrativě nebo u zby-
tečné a nesmyslné práce, kte-
rou někdo ve školství dokázal 
vymyslet. 

Jak dopadly letošní maturity? 
Kolik žáků za těch dvacet roků 
odmaturovalo?

Zatím známe pouze výsledky 
písemné části. Všichni udělali, 
i tu problematickou matema-
tiku, o které se dost mluví. Při-
tom si ji u nás vybraly více než 
dvě třetiny žáků. Tento týden 
(20. - 23. 5. 2014) se konají úst-
ní zkoušky a 29. května se na 
městském úřadě uskuteční 
slavnostní předání maturitních 
vysvědčení. Letošní ročník budu 
jen chválit, což obvykle nedě-
lám. Výborný kolektiv, výborní 

lidé, přeji jim hodně úspěchů 
v dalším studiu i v osobním živo-
tě. Velkou zásluhu na tom mají 
třídní učitelé, kteří se u nich 
vystřídali, Mgr. Lucie Pazderská 
a Mgr. Helena Marková.

K druhé otázce, je to přesně 
365 maturantů. Maturovalo se 
třináctkrát, jedna třída ročně. 
Letošní čtrnácté maturity dou-
fám dodají dalších 28 absolven-
tů.

Jak hodnotíte letošní přijíma-
cí zkoušky?

Přihlásilo se 63 uchaze-
čů, podobně jako jiné roky. 
Na mimobrněnskou školu je 
více než dvojnásobný zájem 
nadprůměrným číslem. Hlásí 
se k nám děti ze stále většího 
regionu. Nevýhodou je pak to, 
že se nedostane tolik uchazečů 
místních nebo z nejbližších obcí. 
Kvalitě to však jenom prospívá. 
Potěšila také skutečnost, že dost 
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Gymnázium chystá oslavy jubilea

Mgr. Antonín Továrek

Když jsme se před pěti lety 
rozhodli, že k 15. výročí založení 
Gymnázia Židlochovice 
uspořádáme docela netradiční, 
zahradní slavnost v areálu 
školy, netušili jsme, s jak velkým 
ohlasem mezi návštěvníky se 
tato akce setká. 

 Není tedy divu, že naše 
rozhodování o tom, jak oslavíme 

nadcházející dvacetiletí 
školy, bylo tentokrát poměrně 
rychlé a jednoznačné. Také 
toto jubileum chceme přivítat 
slavnostním setkáním absolventů, 
žáků, rodičů a příznivců gymnázia 
v prostorách školní zahrady, která 
se pro takovou událost ukázala 
být jako stvořená. Zahradní 
slavnost se uskuteční týden před 
koncem tohoto školního roku 
– v pátek 20. června 2014 od 
17 hodin. 

 Stejně jako v roce 2009, také 
nyní připravujeme pestrý kulturní, 

společenský a doprovodný 
program. K poslechu (a možná 
i k tanci) bude na pódiu ve školní 
zahradě hrát známá hudební 
skupina Modul. V bohatém 
repertoáru této kapely, 
čítajícím něco kolem 150 písní, 
najdeme širokou škálu stylů, 
počínaje lidovou muzikou, přes 
kvalitní taneční hudbu až po 
klasický bigbít. Naši gymnazisté 
zpestří program některými 
čísly recitačními, hudebními 
a pěveckými. Na zahradě bude 
zajištěno i základní občerstvení. 

V samotné školní budově, 
v jejích učebnách a na chodbách, 
mohou návštěvníci zhlédnout 
bohatou fotodokumentaci 
a videoprojekci z dvacetileté 
historie i ze současného života 
gymnázia. Také my, učitelé 
a další zaměstnanci školy, se 
již těšíme na setkání s bývalými 
žáky, jejich rodiči a přáteli. 

 Další gymnaziální střípky si 
můžete přečíst na stranách 
2 a 3.
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Střípky ze života gymnázia

Přijímací zkoušky 
Ke studiu do primy 2014/2015 

se letos přihlásilo 63 uchazečů, 
z toho 29 dívek a 34 chlapců. Prv-
ní termín (úterý 22. dubna 2014) si 
zvolilo 44 uchazečů, druhý termín 
(středa 23. dubna 2014) si vybralo 
19 uchazečů. O kvalitě přihláše-
ných žáků svědčí skutečnost, že 
celkem 34 z nich mělo v pololetí 
páté třídy samé jedničky.

Přihlášky přišly od žáků 
ze 17 základních škol a podle 
přihlášek měli uchazeči uvede-
no trvalé bydliště ve 24 obcích. 
61 přihlášených uchazečů se 
dostavilo na řádný termín, jed-
nomu byl z důvodu nemoci sta-
noven náhradní termín a jeden 
uchazeč se rozhodl zkoušky neko-

nat. Testy k přijímacím zkouškám 
(obecné studijní předpoklady, 
matematika a český jazyk) při-
pravila společnost SCIO.

Přijato bylo 30 nejlepších ucha-
zečů; z nich 28 potvrdilo doruče-
ním zápisového lístku 

svůj úmysl vzdělávat se 
na Gymnáziu Židlochovice, dva 
uchazeči zápisový lístek nedoda-
li. Za ně byli přijati dva uchazeči 
následující podle pořadí úspěš-
nosti v přijímacích zkouškách.  

První kolo přijímacího řízení tak 
bylo ukončeno 13. května 2014 a 
případná další kola již nebylo nut-
né vyhlašovat.

RNDr. Jiří Kubeš 

Naše florbalistky druhé v kraji 
V pátek 28. března 2014 se tým 

našich děvčat zúčastnil krajského 
finále středních škol ve florbalu v 
Ivančicích. V turnaji startovalo 
sedm družstev, která byla nalo-
sována do dvou skupin. Nejlepší 
dva týmy z každé skupiny postou-
pily do semifinále, jehož vítězo-
vé se utkali ve finále, poražení 
v boji o třetí místo. My jsme se 
ve skupině střetli postupně se 
Znojmem, Břeclaví a Moravským 
Krumlovem. Všechny tři zápa-
sy jsme vyhráli, a do semifinále 
tak postoupili z prvního místa 
ve skupině. V boji o postup do 
finále jsme změřili síly s Blanskem 
a po vítězství 1:0 bylo finále naše. 
V něm jsme bojovali s obchodní 

akademií z Brna. Zápas skon-
čil 1:1, a tak o konečném vítězi 
musely rozhodnout samostatné 
nájezdy. V těch se štěstí přiklonilo 
na stranu brněnských studentek, 
a náš tým tedy získal celkové dru-
hé místo.

Bylo to již po čtvrté za sebou, 
co naše družstvo skončilo na stří-
brné příčce. Tým se v tomto 
období opíral především o skvělé 
výkony Anety Koláčkové a Rena-
ty Konečné. Jejich souhra nám 
však bude scházet, jelikož letos 
obě maturují. Nezbývá než dou-
fat, že se objeví nové „hvězdy“, 
kolem nichž se vytvoří tým, který 
bude opět schopen konkurovat 
těm nejlepším v kraji. 

Mgr. Tomáš Dratva 

uchazečů se sice dostalo i na 
jinou školu, ale 28 ze 30 celkem 
přijatých žáků dalo zápisový lís-
tek k nám. Dvě volná místa jsme 
pak doplnili dalšími v pořadí.

Co ještě se Vám v letošním 
školním roce podařilo?

Velmi kladně hodnotím účast 
osmi našich žáků v okresním 
kole Středoškolské odborné čin-
nosti. Šest z nich postoupilo do 
krajského a jeden žák dokonce 
do celostátního kola. Účast v té-
to soutěži byla vždy odrazem 
kvality školy, v poslední době 
se motivací žáků k této činnosti 
vydala špičková gymnázia a byl 
bych rád, kdyby tomu tak bylo 
i u nás. Na naší škole má největ-
ší dlouhodobé úspěchy při pří-
pravě žáků k SOČ paní učitelka 
Mgr. Danuše Švarzbergerová. 
Od loňského roku koordinuje 
u nás její organizaci, stejně jako 
ročníkových prací a předměto-
vých olympiád.

Za pozitivní považuji také 
přístup k žákům se speciálními 
vzdělávacími potřebami, žákům 
mimořádně nadaným a k žá-
kům–sportovcům. Výchovná 
poradkyně Mgr. Hana Stravo-
vá práci s nimi, založenou na 
individuálním přístupu, úspěšně 
organizuje a spolupracuje při-
tom se školskými poradenskými 
zařízeními. Na velmi dobré úrov-
ni je také spolupráce gymnázia 
s vysokými školami, děje se tak 
různými formami. 

Jak dlouho je vydáván žákov-
ský časopis InTELEkt?

Je to již devět roků, přispívají 
do něj zejména žáci školy, ale 
někdy i učitelé či jiní autoři. Vel-
kou zásluhu zejména na tom, 
že vychází v pravidelných ter-

mínech, a to jednou měsíčně, 
má Mgr. Antonín Továrek. Není 
to vždy jednoduché. Díky časo-
pisu se mohou žáci, rodiče, ale 
i veřejnost dozvědět o škole více 
než jen obecné informace, kte-
ré jsou většinou k dispozici. Zají-
mavé jsou rozhovory a články 
žáků o různých školních i jiných 
akcích. Je to často taková 
zpětná vazba.

Jaká je další perspektiva ško-
ly?

Ve střednědobém období 
(tj. asi do roku 2017 až 2019) 
by nemělo v síti středních škol 
v našem kraji docházet k větším 
změnám. Spíše se budou hledat 
vhodné změny oborů, neměly 
by však být doprovázeny ruše-
ním škol. Záležet bude vždy na 
zájmu o jednotlivé školy, jejich 
kvalitě a uplatnění absolventů. 
Optimismus zvyšují nastupují-
cí početnější ročníky na nižším 
stupni základních škol. Je mi 
však naprosto jasné, že jako 
malá škola budeme muset vždy 
dokazovat oprávněnost své 
existence. 

Co byste chtěl realizovat 
v dalších letech? Mám na mysli 
investice do budovy?

V posledních sedmi letech do 
budovy zřizovatel školy – Jiho-
moravský kraj vůbec neinves-
toval. Bylo to asi ze dvou příčin. 
Za prvé tak činil od roku 2002 
do roku 2007, kdy se podařilo 
budovu dostat do současné-
ho solidního stavu. Tím nechci 
říct, že by nebylo co zlepšo-
vat. Za druhé, v roce 2011 bylo 
gymnzium na seznamu škol 
určených k postupnému útlu-
mu, takže myšlenky na investice 
byly nereálné.

Od roku 2008 naše škola 
každoročně žádá o investici 
jednak na školní hřiště v areálu 
školního dvora a na případnou 
přístavbu do školní zahrady, 
což by řešilo nedostatek pro-
stor v současné budově. V loň-
ském roce označil zřizovatel 
naši žádost o školní hřiště jako 
oprávněnou, ale z nedostatku 
finančních prostředků nemoh-
la být výstavba letos provede-
na, žádáme tedy na příští rok. 
Věřím, že to vyjde.  

Jakým směrem by se mělo 
podle vás židlochovické gym-
názium dále ubírat?

Naše škola byla vždy spíše 
konzervativního typu, založená 
na dobrých mezilidských vzta-
zích všech zainteresovaných 
(žáků, učitelů i rodičů). Myslím, 
že právě taková škola do naše-
ho regionu patří a byla to jed-
na ze skutečností, proč místní 
veřejnost tak aktivně vystoupila 
proti snahám o zrušení naší ško-
ly. V posledních třech letech se 
však objevují tendence směřo-
vat školu moderním směrem. 
Dochází však občas k tomu, 
že zatímco práva žáků jsou 
nedotknutelná, tak s plněním 
povinností už to tak jednoznač-
né není. Místo hledání způsobu, 
jak věci dělat lépe, se vyhledá-
vají různé důvody, proč to nejde. 
Rád bych, kdybychom raději 
zůstávali u tradičních morálních 
hodnot a výuka a další činnosti 
ve škole probíhaly v demokra-
tickém a příjemném prostředí. 

Můžete našim čtenářům pro-
zradit, jaký program chystáte 
k 20. výročí školy?

V pátek 20. června 2014 se 
uskuteční tak jako před pěti lety 

tzv. zahradní slavnost. V areálu 
školy bude hrát skupina Modul. 
Bude připraven i kulturní pro-
gram, ve kterém vystoupí naši 
žáci. Přispěje i seskupení Pasqil, 
ve kterém zpívá několik našich 
absolventek. To vše by mělo 
začít v 17 hodin. Otevřené 
k prohlídce budou veškeré pro-
story v budově, kde učitelé při-
praví různé obrazové a písemné 
materiály z uplynulých dvaceti 
let. Pozváni budou starostové 
obcí židlochovického regionu 
a další osoby, které jsou s gym-
náziem v kontaktu. Zveme 
všechny bývalé žáky, učitele 
a širokou veřejnost.

Chcete něco dodat na 
závěr?

Na závěr musím poděko-
vat všem, kteří se během těch 
dvaceti roků na rozvoji školy 
podíleli. Ať už to byli předchá-
zející ředitelé, mé zástupkyně 
– Mgr. Maria Karberová a Mgr. 
Jitka Veithová či ostatní učitelé 
i nepedagogičtí zaměstnanci. 
Všichni svou každodenní prací 
přispěli k současnému stavu. 
Pro školu byla od počátku nej-
důležitější jednoznačná pod-
pora města. Poskytlo gymnáziu 
budovu. Počáteční rekonstruk-
ce, provedené do roku 2002, 
dokonce hradilo ze svých zdro-
jů. Za školu se město Židlocho-
vice i obce v regionu dokáza-
ly postavit i v těžkých chvílích. 
Děkuji za to všem občanům, 
zastupitelům a hlavně staros-
tům, kteří se o to zasloužili.
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Středoškolská odborná činnost 
Počátky Středoškolské odborné 

činnosti (SOČ) na naší škole byly 
spojeny s myšlenkou poznávat 
dějiny Židlochovicka a jižní Mora-
vy. Tak vznikly v roce 2006 první 
čtyři práce; tři z nich se dosta-
ly až do krajského kola a Lucie 
Suchánková se svým dílem Histo-
rie židovské obce v Dolních Kou-
nicích dokonce získala 13. místo 
v kole celostátním. 

I v dalších letech se naši žáci 
pravidelně objevovali ve výsled-
kových listinách krajských kol 
SOČ v oboru historie. Z nich nej-
většího úspěchu dosáhla Micha-
ela Mlejnková, která se v roce 
2011 umístila v celostátním kole 
jako jedenáctá. Ale náš záběr 
už se neomezoval jen na témata 
dějepisná. Objevila se první prá-
ce ze zeměpisu a posléze také 
z oboru filozofie a politologie; 
právě v tomto oboru to Vojtěch 
Procházka v roce 2012 dotá-
hl až na 4. místo v celostátním 
kole, což je zatím největší úspěch 
našeho gymnázia v SOČ. 

Poslední dva ročníky jsou 
co do pestrosti oborů ještě 
bohatší. Vloni soutěžili žáci vedle 
historie také v oboru fyzika, che-
mie a letos si zvolili témata hned 
ze sedmi oblastí: matematiky, 
biologie, geografie, zdravotnic-
tví, zemědělství, teorie kultury 
a historie. Šest žáků postoupilo do 
krajského kola, které se uskutečni-
lo v úterý 13. května 2014 v Brně. 
Ani odtud jsme se nevraceli bez 
úspěchu. Romana Rapáčová 
ze septimy získala se svou děje-
pisnou prací třetí místo a Marek 
Otýpka ze sexty se dokonce díky 
druhému místu probojoval do 
celostátního kola. Bude v něm 
obhajovat své matematické dílo 
na téma Racionální aproxima-
ce reálných čísel. Napsat práci 
do soutěže SOČ a obhájit ji před 
odbornou porotou není jednodu-

ché. Ale může to být i první krok k 
budoucímu povolání a určitě jde 
o zkušenost, kterou všichni účast-
níci ocení při vysokoškolském stu-
diu. 

Mgr. Dana Švarzbergerová 

Kroužek pro šikovné ruce 
Máte-li chuť vyzkoušet si různé 

výtvarné a rukodělné techniky, 
potěšit blízké i sebe vlastnoruč-
ním výrobkem, přijďte do výtvar-
ného kroužku… Touto větou jsme 
v roce 2007 začínali. Platí dodnes. 
Ve dvou- či třítýdenních interva-
lech se v kroužku schází průměr-
ně 6 až 8 zájemců; zprvu to bylo 
v jedné z učeben, nyní máme k 
dispozici svoji dílnu. 

Batikovali a malovali jsme 
trička, vyráběli ozdoby z drát-
ků, korálků, kůže, barvili hedvá-
bí, vyzkoušeli jsme tkaní, pletení 
z pedigu, práci s fimo hmotou, 
vyrobili jsme kaleidoskopy, vit-
ráže, smalty, keramickou mozai-
ku. V poslední době máme také 
možnost pracovat s keramickou 
hlínou, od roku 2011 můžeme 
využívat keramickou pec. 

Na materiál přispívá Sdružení 
přátel Gymnázia Židlochovi-
ce a hlavně díky této podpoře 
můžeme vyzkoušet tolik různých 
výtvarných technik. S mnoha 
pracemi žáci uspěli v soutěžích, 
několik kolektivních výrobků zdo-
bí chodby gymnázia. Je potěšu-
jící, že se vždy několik zájemců 
o výtvarnou práci najde, a je 
pak radostí pro ně náplň kroužku 
připravovat. 

Dana Saňková 

Podeváté v Anglii 
V době od 19. do 25. dub-

na 2014 se skupina 18 studentů 
z kvinty, sexty a septimy zúčast-
nila studijně poznávacího zájez-
du do Anglie, organizovaného 
cestovní kanceláří Školní zájezdy, 
s.r.o. Během pobytu strávili dva 

dny v Londýně a prohlédli si jeho 
nejvýznamnější památky včetně 
budov parlamentu, Buckingham-
ského paláce nebo hradu Tower 
s korunovačními klenoty, prošli se 
Hyde Parkem, poslechli si pouliční 
umělce v Covent Garden a pro-
jeli se na obřím kole London Eye i 
lodí po Temži do Greenwiche.

V dalších dnech navštívili stře-
dověké město Canterbury s pro-
slulou katedrálou a prohlédli si 
Leeds Castle, údajně nejkrás-
nější hrad na světě. V programu 
nechyběla návštěva prehistoric-
ké památky Stonehenge a blízké 
Salisbury Cathedral nebo univer-
zitního města Oxford a letního 
sídla královny Windsor Castle.

Letošní zájezd do Velké Británie 
byl již devátý. Studenti tak moh-
li navštívit spoustu významných 
míst a zároveň poznat kulturní 
prostředí země, jejíž jazyk se učí. 
Pobyt v anglických rodinách jim 
navíc umožňuje vyzkoušet si zna-
losti cizího jazyka v přirozeném 
prostředí. Zájezdy se tak pro ně 
stávají silnou motivací k dalšímu 
studiu anglického jazyka. 

Mgr. Dagmar Nováková 

Český den proti rakovině 
Ve středu 14. května 2014 

proběhl na mnoha místech naší 
republiky Český den proti rakovi-
ně. Jedná se o celorepublikovou 
charitativní sbírku, jejíž výtěžek 
směřuje na konto Ligy proti rako-
vině. Smyslem je získat finanční 
prostředky na nádorovou pre-
venci, výchovu k nekuřáctví, 
zdravému stravování a životnímu 
stylu, na podporu činnosti kolek-
tivních členských organizací, 
rekondiční pobyty onkologických 
pacientů a podporu onkologic-
kých výzkumných projektů. 

Naše gymnázium se do této 
akce (dříve nazývané Květino-
vý den) zapojilo poprvé v roce 
1999. Tenkrát jsme objednali 

a velmi rychle prodali 200 kytiček. 
V dalších letech jsme postupně 
zvyšovali počet objednaných 
a úspěšně prodaných kytiček, 
a proto rovněž narůstaly výnosy 
sbírky – od původních 8470 Kč až 
k 23 910 Kč za 700 kytiček v roce 
2013.

Stalo se už tradicí, že se 
na organizaci sbírky s velkým 
zájmem podílejí studenti septimy. 
Letos se devět studentek septimy 
zasloužilo o 637 prodaných květi-
nek a na poštu odnesly ve třech 
pokladničkách výtěžek v celko-
vé výši 21 893 korun. 

Sbírka se pokaždé setkává 
s dobrou odezvou nejen mezi 
dospělými dárci, ale také mezi 
studenty gymnázia a žáky ostat-
ních židlochovických škol. 

Mgr. Helena Marková 

EMO: Tři do finále 
V letošním roce se zájem-

ci z naší školy poprvé zúčastnili 
Ekonomicko-manažerské olym-
piády (EMO), kterou pro studen-
ty třetích ročníků středních škol 
pořádá Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně. Soutěž probíhá elektro-
nickou formou ve dvou kolech 
a zahrnuje otázky z pěti oblastí: 
matematiky a logiky, všeobec-
ného ekonomického přehledu, 
ekonomie, anglického jazyka, 
managementu a marketingu.  

Do prvního kola se přihlásilo 
2847 studentů ze 109 škol. Z našich 
deseti zúčastněných postoupi-
li do finále tři studenti septimy: 
Tereza Hytychová, Magdaléna 
Kánovičová a Jiří Wróbel. Finálo-
vé kolo proběhne ve dnech 20. 
až 22. června 2014 ve Zlíně. 

Vítězové olympiády mají mož-
nost být přijati na Fakultu mana-
gementu a ekonomiky Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně pro akade-
mický rok 2015/2016 bez přijíma-
cích zkoušek.

Mgr. Helena Marková

Mgr. Karel Vavřík

Volby do Evropského par-
lamentu se v České republice 
uskutečnily 23. a 24. května 2014 
v rámci celoevropských voleb do 
Evropského parlamentu. V České 
republice se volilo 21 poslanců 
z celkového počtu 751 evrop-
ských poslanců, které čeká pěti-
letý mandát (do roku 2019). Čes-
ká republika po volbách přijde 
oproti současnému stavu, kdy 
má v Evropě 22 zástupců, o jed-
noho europoslance, protože 

dle Lisabonské smlouvy budou 
počty poslanců o něco sníženy 
(nyní má Evropský parlament 766 
poslanců).

Volby vyhrálo hnutí ANO 2011 
s 16,13 % hlasů a čtyřmi získaný-
mi mandáty, těsně druhá skon-
čila koalice TOP 09 a Starostů 

s 15,95 % a stejným počtem man-
dátů a třetí místo získala ČSSD 
s 14,17 % a taktéž čtyřmi man-
dáty. Další dvě strany v pořa-
dí, KSČM (10,98 %) a KDU-ČSL 
(9,95 %), získaly po třech mandá-
tech. Dva mandáty získala ODS 
se 7,67 % a jeden mandát Svo-
bodní s 5,24 %. Volby provázela 
rekordně nízká účast – 18,2 %.

A jak jsme volili v Židlochovi-
cích?

V součtu obou  židlochovických 
volebních okrsků získala největší 
počet hlasů koalice TOP 09 
a STAN – 132 hlasů, druhý nejvyšší 
počet hlasů získalo hnutí ANO 

2011 – 115 hlasů, 3. nejvyšší počet 
hlasů měla ČSSD – 71 hlasů, 
4. místo získala KDU – ČSL – 51 
hlasů, 5. místo KSČM – 49 hlasů, 
6. místo ODS 48 hlasů, 7. místo 
Strana svobodných občanů - 
28 hlasů, 8. místo Česká pirátská 
strana – 24 hlasů a 9. místo Strana 
zelených – 18 hlasů.

Účast na volbách do 
Evropského parlamentu byla 
v Židlochovicích, podobně jaké 
v celé republice, nízká; k volbám 
se u nás dostavilo pouze 21, 54 % 
oprávněných voličů. (Bez záruky)

Podrobné výsledky naleznete 
na úřední desce MěÚ na 
Nádražní ulici 750. 
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Zaznamenali jsme ...
Divadelní soubor Sokola 

v Židlochovicích uskutečnil 
ve dnech 16. a 17. května 
k nedožitým 85. narozeninám 
Jaroslava Dietla představe-
ní jeho hry Nepokojné hody 
svaté Kateřiny. Na slavnostní 
představení 17. května přije-
la autorova manželka Mag-
dalena Dietlová i s několika 
členy rodiny. Režisérovi této 
inscenace Lubomíru Spáčilovi 
napsala, že se „velice těší a je 
vážně ráda, že se židlocho-
vickým ochotníkům povedlo 
vzkřísit Jaroslavovu nepokoj-
nou divadelní prvotinu. Když 
ji psal, bylo mu devětadva-
cet. Našla jsem doma scénář 
z léta roku 1958 s podtitulem 
o třech dějstvích z blízké ves-
ničky a musela jsem se smát“.

Při slavnostním představení 
se uskutečnil křest publikace 
Lubomíra Spáčila 130 roků 
českého divadla Židlocho-
vice.  Jeho autorský počin 
pokládám za inspirativní pří-
nos pro ochotnické divadel-
nictví v celé republice, nejen 
v regionech, kde stejně jako 
v Židlochovicích podporova-
lo snahy o zvýraznění národní 
identity a přispělo k obrodě 
českého jazyka. Židlochovičtí 
se mají čím pochlubit. Podle 
dochovaných záznamů uved-
li na 1050 představeních 405 
inscenací, které byly dílem 47 
režisérů, 561 herců a 166 osob 
z umělecko-technického sbo-
ru. Pod vedením nynějšího 
devětašedesátiletého režisé-
ra Lubomíra Spáčila soustav-
ně a cílevědomě každoročně 
obohacují kulturní dění ve 
městě často i dvěma skuteč-
ně náročnými inscenacemi, 
zejména komediálního žán-
ru. Lubomír Spáčil režíroval 
už 55 inscenací. Nepokojné 
hody svaté Kateřiny dokonce 
dvakrát – poprvé s ochotníky 
Osvětové besedy ve Vojkovi-
cích a podruhé s židlochovic-
kými.

Bohumil Hlaváček 

Výstavu obrazů Marie Plotě-
né můžete zhlédnout v evan-
gelickém kostele v Nosislavi 
ve dnech 18. května – 6. čer-
vence 2014. Výstava bude 
přístupná vždy po nedělních 
bohoslužbách, každou sobo-
tu od 14 do 17 hodin a po 
domluvě. Podrobněji na 
http://nosislav.evangnet.cz/.

Prostory infocentra ve Vra-
novicích se otevřely náv-
štěvníkům od 3. dubna 2014. 
Sezonu 2014 zahájilo infocent-
rum s novou provozovatelkou, 

Hloubení mokřadu na jaře 2014 | Foto: Ing. Martin Dratva

Krajinné úpravy v lokalitě Líchy

Ing. Martin Dratva
odbor investic a místního 
hospodářství

V dubnu tohoto roku byla zahá-
jena realizace krajinných úprav 
v západním cípu židlochovického 
katastru – v lokalitě zvané Líchy. 
Tyto úpravy se skládají ze dvou 
navazujících projektů: prvním je 
„Mokřad v Lesoparku Židlochovi-
ce – Líchy“ (náklady 1,7 mil. Kč, 
100 % dotace z Operačního pro-
gramu Životní prostředí), druhým 
potom „Tvorba ekostabilizačních 
prvků v lokalitě Líchy u Židlocho-
vic – I. etapa“ (náklady 0,21 mil. 
Kč, 51 % dotace z MŽP). Projekt 
řeší realizaci vegetačních prvků 
a mokřadní plochy s krajinotvor-
nou, protierozní a ekologickou 
funkcí. Krajinné prvky se budou 
skládat z porostů domácích list-
natých stromů a keřů, lučních 
a travnatých porostů a mokřadní 
plochy. Rovinatý terén říční nivy 
bude narušen terénní modelací 
ve východní části a v západním 
cípu území. Budou vytvořeny zem-
ní valy o výšce 1,0 - 1,5 m. Valy 
budou vytvořeny z materiálu, kte-
rý bude vytěžen při hloubení mok-
řadní plochy (hloubka 1,8 až 2,5 m 
pod stávající povrch). Mokřad je 
navržen v jihozápadní části území. 
V rámci této I. etapy bude zrea-
lizována část krajinného prvku 
o rozloze 2,59 ha, práce by měly 
být dokončeny do začátku let-

ních prázdnin.
Hlavním cílem akce je navrá-

cení původní dřevinné vegetace 
a vodních ploch do strohé země-
dělské krajiny a zvýšení její eko-
logické stability. Přínosem akce 
bude vytvoření místa pro pobyt 
a krátkodobou rekreaci v přírod-
ním prostředí - zvýšení rekreačního 
potenciálu území.

Projekt je plně v souladu s plat-
ným územním plánem a se zpra-
covaným Strategickým plánem 
rozvoje města Židlochovice, úze-
mí je určeno pro výsadbu krajinné 
zeleně.

Odůvodnění projektu:
Krajina v nivě řek Svratky a Šata-

vy mezi obcemi Hrušovany, Vojko-
vice a Židlochovice se vyznačuje 
nedostatkem dřevinné vegetace, 
trvalých travních porostů a vod-
ních ploch; převažují zde plochy 
intenzivně obhospodařované 

orné půdy. Tento fakt má vliv na 
nízkou ekologickou stabilitu úze-
mí s absencí přirozených či pří-
rodě blízkých ekosystémů a silné 
působení větrné eroze. Součas-
ná podoba této krajiny v pod-
statě neumožňuje krátkodobou 
rekreaci obyvatel přilehlých obcí 
v přírodním prostředí. Předkláda-
ný projekt si klade za cíl výše zmi-
ňované problémy zmírnit či zcela 
odstranit.

Po provedených úpravách 
bude mít krajina v této části měs-
ta obdobný charakter jako území 
kolem čistírny odpadních vod v již-
ní části k. ú., kde proběhla rekulti-
vace v roce 2007. Přestože tento 
projekt má i řadu odpůrců, věřím, 
že pozitivní dopad tohoto a dal-
ších v posledních deseti letech 
zrealizovaných krajinářských pro-
jektů brzy pocítíme na zlepšujícím 
se životním prostředí okolo nás. 

Flexibilní sloupky na místních komunikacích

Ing. Martin Dratva
odbor investic a místního 
hospodářství

Možná jste si všimli, že na něk-
terých místech našeho města se 
na místních komunikacích objevily 
nové dopravní sloupky (konkrétně 
na ulici Kpt. Rubena, Komenského 
a na sídlišti Družba před MŠ). Měs-
to Židlochovice obdrželo v září 
loňského roku nabídku od Centra 
dopravního výzkumu (dále jen 
CDV) k osazení flexibilních sloup-
ků na vhodná místa na místních 
komunikacích v Židlochovicích. 
Město po doporučení technické 
komise souhlasilo a sloupky byly 
na náklady CDV osazeny. Sloup-
ky se všeobecně osazují v hlavním 
dopravním prostoru v místech, 
kde dochází k porušování záko-
na č. 361/2000 Sb. o provozu na 

pozemních komunikacích.
Flexibilní sloupky jsou v zahra-

ničí poměrně rozšířený prvek, 
který má mnoho forem a podob. 
Slouží především pro fyzické 
oddělení a jako psychologická 
bariéra. Oproti pevným zvýraz-
ňujícím sloupkům mají tu výhodu, 
že pokud dojde ke střetu vozidla 
se sloupkem, nepoškodí se vozi-
dlo. Tyto sloupky neslouží jako 

pevná zábrana. Drobné kolize 
s vozidly přestojí sloupek bez jaké-
hokoliv poškození.

Sloupky budou CDV moni-
torovány v průběhu 12 měsíců 
od osazení – předpokládá se roz-
mezí duben 2014 – duben 2015. 
V případě, že se sloupky osvědčí, 
budou ponechány na stávajících 
místech a přejdou bezplatně 
do vlastnictví města.

Flexibilní sloupky u gymnázia v Židlochovicích | foto: Ing. Martin Dratva
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kterou se stala paní Markéta 
Šťastná. Hlavním cílem je turis-
tům poskytnout všestranný 
informační servis v oblasti ces-
tovního ruchu a kultury, dále 
možnost využití elektronických 
služeb, internetu a kopírování. 
V prostorách infocentra se 
nachází také muzeum vinař-
ství. Nabízí se zde možnost pří-
jemného posezení jak venku, 
tak i ve vnitřních prostorách.

Vyzkoušejte si zajímavý test, 
který vám napoví, jak jste 
na tom se svými vědomostmi. 
http://ankety.aktualne.cent-
rum.cz/s3/e1cbc17d436d

Místní akční skupina Podbr-
něnsko vydala vkusnou infor-
mační brožuru. Dozvíte se v ní, 
co je to je to místní akční sku-
pina (MAS), na jakých princi-
pech funguje a jaké postupy 
v rozhodování se snaží prosa-
dit. V brožuře, která je zdarma 
k dispozici na našem RTIC, 
naleznete mnoho dalších 
užitečných informací včetně 
mnoha vkusných fotografií.

Oblastní charita Rajhrad 
v současné době buduje 
třetí nadzemní podlaží chrá-
něného bydlení pro osoby 
s demencí. To se nachází 
v areálu Kláštera sester Těši-
telek BSJ v Rajhradě v těsné 
blízkosti Domu léčby bolesti 
s Hospicem sv. Josefa.

První podlaží disponu-
je rehabilitací a skladem 
kompenzačních pomůcek. 
Jídelna s pracovnou a spole-
čenskou místností se nachá-
zí ve  ruhém nadzemním 
podlaží. V třetím nadzemním 
podlaží je plánováno zázemí 
pro administrativu společně 
s učebnou, kde budou kom-
pletně zajišťovány aktivizace 
na podporu paměti klientů, 
zejména pak reminiscenč-
ní terapie, muzikoterapie, 
smyslová aktivizace atp. 
Po ukončení stavby vznikne 
objekt chráněného bydlení 
s 12 pokoji s příslušenstvím a se 
zázemím pro 20 osob trpících 
demencí. Zahájení posky-
tování sociální služby je plá-
nováno od 1. ledna 2015. 
Žádosti o přijetí do sociální 
služby si můžete od září 2014 
stáhnout na webových strán-
kách www.rajhrad.charita.cz 
v odkazu „Chráněné bydlení“ 
nebo pak vyzvednout osobně 
v budově Hospice sv. Josefa, 
kontaktní osoba Mgr. Radka 
Pazderková.  

Ing. Jaromír Bílý

Rubriku zpracoval
Mgr. Karel Vavřík

Euroklíč

Mgr. Iva Tycová
odbor sociálních věcí

Osobám se zdravotním 
postižením a rodičům dětí do tří 
let, kteří potřebují ke své hygieně 
vybavené a čisté prostředí, jsou 
zdarma poskytovány euroklíče 
– univerzální klíče k sociálním 
zařízením, výtahům, plošinám 
a dalším zařízením ve veřejných 
prostorách. V zemích EU jsou 
tyto klíče běžně přístupné na 
vlakových nádražích, čerpacích 
stanicích, v obchodních cen-
trech, hotelích a ubytovacích 
zařízeních, na úřadech a sporto-
vištích.

Euroklíč může získat každý 
držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, 
diabetik, stomik a onkologický 
pacient, který má bydliště v Jiho-
moravském kraji, který často ces-

tuje a žije aktivním životem, nebo 
rodič dítěte do tří let věku. Euro-
klíč je nepřenosný, slouží pouze 
zdravotně postiženému.

Na jak dlouhou dobu lze euro-
klíč vlastnit?

V zásadě doba vlastnictví 
euroklíče u zdravotně postižené-
ho občana není omezena. 

Euroklíč je nutné vrátit (a tím 
umožnit jeho použití další osobě) 
tomu, kdo jej vydal, pokud:

dítě dosáhne 3 let 
zdravotně postižený již z titulu 

svého zdravotního stavu nemůže 
klíč využít

zdravotně postižený občan 
zemře.

Kde lze o klíč požádat?
Osoby se zdravotním 

postižením se mohou obrátit:
na Městský úřad Židlocho-

vice, Odbor sociální věcí, 
nám. Míru 155, tel.: 54742733








na Regionální pracoviště 
a poradnu NRZP ČR pro JM kraj, 
Cejl 892/32 (u zastávky Körnero-
va), 602 00 Brno, 1. patro, bez-
bariérový vstup je ze zadní strany 
budovy (výtah)

tel: 542 214 110, 542 214 111, 
736 751 211

Rodiče dětí do tří let žádají 
v některém ze sítě mateřských 
center.

Více informací získáte 
na Odboru sociálních věcí při 
MěÚ Židlochovice nebo na 
www.eurokeycz.com.





Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Výběr z usnesení RM 25. 4. 2014
RM rozhodla:

že nejvýhodnější nabídku 
akci „Propojení chodníku PENNY 
- Robertova vila“ podala firma 
Serhiy Tsibelenko, Nerudova 368, 
667 01 Židlochovice  

RM ukládá: 
jednat s Památkovým úřa-

dem o změně způsobu ochrany  
zámku a   Robertovy vily  dle sou-
hlasu zastupitelstva 

RM bere na vědomí: 
přerušení provozu MŠ Židlo-

chovice na 2 týdny v měsíci srp-
nu, tj. od 18. 8. 2014 do 29. 8. 2014. 
Provoz školy bude opět zahájen 
v pondělí 1. 9. 2014 

Výběr z usnesení RM 14. 5. 2014
RM rozhodla: 

o pořadí nabídek na výběr 
dodavatele stavby: Hasičská 
zbrojnice Židlochovice – Půdní 
vestavba:

1. AKZ stavby spol. s r. o., Polní 
18, Ořechov

2. STAMA s. r. o., Masarykova 
294, Nosislav

3. HT Bohemia s. r. o., Výstaviš-
tě 1, Brno

4. 3V&H s. r. o., Neradice 2324, 
Uherský Brod

uzavřít s firmou AKZ stavby 
spol. s r. o., Polní 18, 664 44 Oře-
chov, která se umístila na prv-
ním místě v hodnocení nabídek, 
smlouvu o dílo na dodávku stav-











by akce Hasičská zbrojnice Židlo-
chovice – Půdní vestavba.

RM bere na vědomí:
informaci o jednání starosty 

s Českou poštou, s. p. o přemís-
tění pobočky v Židlochovicích 
a zprávu o splnění podmínek 
pro uzavření smlouvy o převodu 
pozemků a filtrační věže v areálu 
bývalého cukrovaru.

Výběr z usnesení ZM 14. 5. 2014
ZM bere na vědomí:

informace z jednání RM Židlo-
chovice a zprávu o bezpečnost-
ní situaci ve městě za rok 2013.

ZM rozhodlo:
prodat část pozemku p. č. 

117/77 v k. ú. Židlochovice 
za kupní cenu 1.200,- Kč/m2.

o přidělení půjček podle 
platné vyhl. č. 7/97 – FRB I - dle 
seznamu.

prodat podíl 6971/165681 
na pozemku p. č. 1019/13 za kup-
ní cenu ve výši 189,50 Kč, splat-
nou do 15 dnů ode dne podpisu 
kupní smlouvy. Toto rozhodnutí 
je platné do 30. 9. 2014.

odkoupit část pozemku p. č. 
548/12 pod komunikací příjez-
dové cesty k ČOV za 250,- Kč za 
1 m2 od vlastníka parcely AVION, 
spol. s r.o., Nádražní 92, 667 01 
Židlochovice

požádat o odkoupení pozem-
ku p. č. 418/1 o výměře 2 918 m2, 
ve vlastnictví České republiky, 















právo hospodaření s majetkem 
státu má Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Pra-
ha – Žižkov. 

ZM schvaluje:
přijetí rozpočtového opatření 

č. 4 rozpočtu r. 2014.
závěrečný účet roku 2013, 

a to bez výhrad, a schvaluje 
auditorskou zprávu.

účetní závěrku sestavenou ke 
dni 31. 12. 2013.

hospodaření KTS za r. 2013.
závěrečné účty za r. 2013 

a účetní závěrky za r. 2013 svaz-
ků obcí: DSO Cyklistická stezka 
Brno-Vídeň; DSO Region Židlo-
chovicko

předloženou urbanistickou 
studii „Židlochovice – před-
polí zámku a veřejný prostor“ 
s výhradou zástavby na ploše 
pro přestupní terminál IDS dle 
„Studie optimálního uspořádání 
přestupního terminálu Židlocho-
vice“, zpracovanou firmou AF 
– Cityplan.

Memorandum o vzájemné 
spolupráci mezi Brnem a pěti 
obcemi s rozšířenou působností 
v zázemí Brna.

podání žádosti o finanční 
podporu z Integrovaného ope-
račního programu – „Konsoli-
dace IT a nové služby TC obcí“, 
v rámci výzvy č. 22 vyhlášené 
Ministerstvem pro místní rozvoj 
ČR. 
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ZUŠ ve městě. Ptáte se, která ZUŠ a ve kterém městě?

MgA. Dagmar Bradová
ZUŠ Židlochovice

Je to Základní umělecká škola 
v Židlochovicích.

Ve městě, do kterého chceme 
patřit a které chceme svou čin-
ností obohatit.

Naši žáci potřebují obecen-
stvo. Nejprve doma v obýva-
cím pokoji, později ve třídě ško-
ly a potom už na veřejnosti. Tím 
sbírají cenné zkušenosti a mohou 
ukázat, co se naučili. Spoluprá-
ce hudební školy s různými orga-
nizacemi a institucemi ve městě 
se stále prohlubuje. Stálou linkou 
je spolupráce se školou mateř-
skou, školou základní a jednotou 
Sokol. Ale přidávají se další, kteří 
podporují svým zájmem dobré 
povědomí o základní umělecké 
škole v Židlochovicích. A tak jste 
nás mohli vidět i slyšet při slav-
nostním oceňování významných 
občanů města, při velkém kon-
certě s názvem „Město městu“, 
při slavnostní mši k výročí města 
v chrámu Povýšení svatého Kříže, 
při vánočním vystoupení v pečo-
vatelském domě, při představení 
„Nepokojné hody svaté Kateři-
ny“, při výchovných koncertech 
pro mateřskou i základní školu, 
při zahradní slavnosti s pasová-
ním prvňáčků v mateřské škole, 
při akci „Adoptujte si svůj strom“, 
při Burčákobraní, při Vánočních 
trzích na náměstí atd.

Samostatně pořádáme akce, 
pro které využíváme prostory 
mimo Robertovu vilu. Je to hlav-
ně sál Masarykova kulturního 

domu, kaple a hlavní sál židlo-
chovického zámku. Pro menší 
akce bychom rádi využívali také 
prostory v Robertově vile. Postup-
nými opravami s pomocí občan-
ského sdružení Art zuš, města Žid-
lochovice a vlastních prostředků 
se snažíme o zlepšení prostředí 

k výuce i prezentaci všech obo-
rů. Snad se vše podaří a bude-
me vás o to raději zvát na náv-
štěvu do naší ZUŠ. Do Základní 
umělecké školy v Židlochovicích, 
ve městě, které o nás ví a které 
nás podporuje. 

Židlochovice ŽIVĚ 2014 - POZVÁNKA

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

27. – 28. červen
areál letního kina
Komise kultury společně 

s Městským kulturním střediskem 
a pohostinstvím Milton připravuje 
i letos živý, multižánrový víkend, 
který se uvedl poprvé v roce 
2013 pod názvem Židlochovice 
ŽIVĚ. 

Program bude rozložený 
do dvou dnů a přinese vždy 
něco nového, dramaturgicky 
odlišného. Páteční večer chystá 
lehce komornější skladbu kapel 

a písničkářů, vystoupí např. Zby-
něk Dovrtěl z Hrušovan, folkově 
laděný Cymbelín s alternativ-
ními přesahy nebo Malá lesní 
Půljablkoň s Maruškou Puttnero-
vou a Michalem Němcem, těšit 
se můžeme také na písničkářský 
šanson známé folkové kapely 
Žamboši, několikrát oceněné 
cenou Anděl, udělovanou Aka-
demií populární hudby.

Novinkou oproti minulému roku 
je rozšíření sobotního programu  
o celodenní aktivity pro děti 
i dospělé. Pro širokou veřejnost 
proběhne bubenický workshop, 
body percussion a také výtvarná 
dílna šikovných rukou. Hudební  
večer pak nabídne nejrůznější 

interprety živějších žánrových 
směrů od rocku přes alternativ-
ní psychobily až po elektronický 
breakbeat či minimal, což jsou 
vyhledávané hudební směry 
dnešní mladé generace, pro 
kterou především je sobotní 
večer určen. Lákadlem určitě 
bude i akustické duo IAN (kyta-
ra, violoncello), které zcela živě 
v Židlochovicích představí novou 
desku Voyage. Chybět bude 
naopak divadelní představení, 
které se vloni setkalo jen s téměř 
nulovou návštěvností. Multižánro-
vý víkend uzavře nedělní filmové 
představení pro děti a rodiče. 

Srdečně zveme.

Nové knihy ...

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Milostné romány
JACKSON – Polibek měsíce
HOWELL – Barbar z Vysočiny
KLEYPAS – Duhová ulice

Romány pro ženy
ROBERTS – Krajina světla
VOSSELER – Jižní vítr
YOUNG – Dublin street

Historické romány
PIVODA – Ranhojič z Vratisla-
vi, POOLE – Jed,  STAINFORTH 
– Karolínina pomsta

Romány českých autorů
KLIMECKÁ – Druhý život Marý-
ny G.
BOUČKOVÁ – Šíleně smutné 
povídky
VÁŇOVÁ – Babí léto

Společenské romány
HOSSEINI – A hory odpověděly
RICHMAN – Ztracená manžel-
ka
MARNY – Zbývá nám tak málo 
času

Detektivní romány a thrillery
LINK – Šmírák
NESBÖ – Červenka
JANOUCH – Sesterstvo
SMITH – Agent 6

Dobrodružné romány
BERRY – Královský klam
CARTER – Odvedu vás do Sier-
ry Madre
ROLLINS – Krvavé evangelium

Fantasy romány
MAJAR – Krvavý písek
CANAVAN – Sonea – Nejvyšší 
lord
FLEWELLING – Návrat stínu

Válečné romány
SUVOROV – Kontrola
WILLSON – Čluny útočí
WALLENDA – Vojáci od Monte 
Cassina

Pravdivé příběhy
MAHMOODY – Na útěku
CHISHUGI – Dlouhá cesta z 
ráje
HAINEAULT – Zachránit Jeff-
reyho

Životopisy
Via Hrabal
LEDERER – Jan Palach
ČERMÁKOVÁ – Fenomén Jar-
mila

Literatura faktu
BEDNARSKI – Modrý sníh
BÁRTA – Demonstrace v Čes-
koslovensku v srpnu 1969 a 
jejich potlačení

pokračování na straně 7 >>

Výchovný koncert pro MŠ - březen 2014 | foto: D. Bradová

Předvánoční koncert v prosinci 2012 | foto: Jana Zapletalová
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Poezie
KLÁŠTERECKÝ – Čas popeleční

Naučná literatura
LUKEŠ – Československo nad 
propastí
MIGUEL – Pět stupňů připouta-
nosti
KLAUS – Matematika pro troj-
kaře aneb Maturita v kapse

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
RIČLOVÁ – Myška hledá dome-
ček
DELGADO - Kůň

Pohádky
MRÁZEK – O kometě Bětě
BUMBOVÁ – Pohádky loďky 
Matyldy: Lapálie s mořskou 
pannou

Pohádkové příběhy
BRAUNOVÁ – Tramvaj plná 
strašidel
KŠAJTOVÁ – Dina a tajemství 
starých tenisek
BŘEZINOVÁ – F jako Fík

Detektivní příběhy
VONDRUŠKA – Fiorella a Bratr-
stvo křišťálu, Fiorella a Záhada 
mrtvého netopýra, Fiorella a 
hřbitov upírů

Fantasy příběhy
SMITH – Upíří deníky 14.
FLANAGAN – Hraničářův učeň 
12.
TOLKIEN – Hobit aneb Cesta 
tam a zase zpátky

Dívčí romány
ŘEHÁČKOVÁ – Holka bez minu-
losti
ULLRICH – Láska zčistajasna
FRANCKOVÁ - Překvapení

Encyklopedie pro nejmenší
BRUNI – Co dokážou zvířata?
LAURENDON – Ekofarma, Pěs-
tování obilí

Naučná literatura
KREJČÍ – Nebohé čarodějnice 
a boží inkvizitoři
WHITE – One Direction: Cesta 
ke slávě
SÍS – Hrej, Mozarte, hrej

Eva Procházková
knihovnice

XV. ročník Běhu zdraví

Eva Válková
Sdružení Židlochovice

V neděli 27. dubna 2014 uspo-
řádalo Sdružení Židlochovice 
ve spolupráci s městem Židlo-
chovice a Školním atletickým 
klubem Židlochovice již XV. ročník 
Běhu zdraví. Závod zahájil čest-
ným kolem starosta města Vlas-
timil Helma, místostarosta města 
Tomáš Šenkyřík, za Sdružení Žid-
lochovice Květoslava Vašíčková, 

Putovní výstava ZMAŘENÉ OSUDY

Výstava vypráví příběh jedno-
ho kufříku a jednoho zmařeného 
dívčího života v tragickém obdo-
bí nacistické okupace a pronásle-
dování Židů. V roce 2014 uplyne 
70 let od úmrtí Hany Brady. Příběh 
této dívky celosvětově proslavila 
kniha Hanin kufřík.

Organizátoři projektu považují 
za důležité připomenout památku 
této občanky Nového Města na 
Moravě, a to se zvláštním důra-
zem k současné mladé a dětské 
populaci. Novoměstské sdružení 
Artagency.cz ve spolupráci 
s Horáckou galerií v Novém Měs-
tě na Moravě připravilo výstavu, 
která od září 2011 putuje po měs-

tech a obcích naší republiky. 
Výstava nabízí na dvace-

ti panelech vhled do situace 
v Novém Městě na Moravě v dru-
hé polovině třicátých let minulé-
ho století. Mapuje osudy rodiny 
Brady s přicházející německou 
okupací, kdy se více zaměřuje na 
život sourozenců Hany a Jiřího. 
Výstava dále ukazuje životní pouť 
Hany a Jiřího přes terezínské ghet-
to do polské Osvětimi. V rámci 
výstavy bude návštěvník obecně 
obeznámen s opatřeními, kte-
rá byla proti občanům židovské 
národnosti zaváděna, o životě v 
terezínském ghettu – zaměřeno 
především na dětské obyvatele. 
Zvláštní pozornost je věnována 
terezínským dětským časopisům.

Zajímavé informace o pátrání 
po osudu malé Haničky nalez-
nete na internetových stránkách 

http://www.osudy.estranky.cz/
clanky/pribeh-jednoho-kufriku....
html. Byly to japonské děti, kte-
ré podnítily pátrání po majitel-
ce nalezeného kufříku a které 
pomohly odhalit osud židovské 
dívky. 

Základní škola Židlochovice 
ve spolupráci s Gymnáziem Žid-
lochovice zajistila uspořádání 
výstavy v našem městě. Výstava 
je především určena ke zhléd-
nutí žákům našich škol. Zájem 
veřejnosti je vítán a bude možné 
si výstavu prohlédnout v době 
provozu školy nebo po domluvě. 

V době od 9. do 15. června 2014 
budou výstavní panely umístěny 
v budově gymnázia a od 16. do 
27. června 2014 si budete moci 
výstavu prohlédnout v základní 
škole na Tyršově ulici.

Ing. Jana Králová
ředitelka ZŠ Židlochovice

Jana  Svobodová, Hana Svobo-
dová, Dagmar Krkavcová, Vra-
tislav Palášek, za partnery Jan 
Válek a zástupci Hitradia Magic. 
Závodu se zúčastnilo 172 běžců 
ve věkových kategoriích od před-
školních dětí až po veterány.

Kdo zrovna nesoutěžil, mohl 
se pobavit společně s Hitra-
diem Magic, které nabídlo 
dětem trampolínu, zábavné 
hry a také malování na obličej. 
Pokud někoho přemohl hlad, 
byl k dispozici stánek s trdelníky. 
Z prodeje každého trdelníku zís-

kal nadační fond Emil příspěvek. 
Účastníci běhu si také odnesli 
papírové čepice a odznáčky 
s Emilem.  

Výtěžek ze startovného byl 
věnován nadačnímu fondu Emil, 
který podporuje handicapované 
mladé sportovce. 

Děkujeme všem partnerům 
závodu, kteří věnovali ceny nebo 
jinak podpořili tuto akci, a také 
všem, kteří se na akci podíleli 
organizačně. 

Plán rozvoje města na léta 2015-2020 - pozvánka

Vlastimil Helma
starosta města

Jak probíhá realizace plánu 
rozvoje města na léta 2015-
2020?

Zveme všechny občany na 
schůzku, na které představíme 

rozpracované výstupy:
- vyhodnocení naplněnosti 

stávající strategie: co se nám 
podařilo a co ne

- analýza oblastí rozvoje: jaké 
jsou hlavní priority dalšího roz-
voje

Setkání se uskuteční dne 
18. června 2014 v 18.00 hod 
v zasedací místnosti MěÚ Židlo-

chovice na Nádražní ulici.
Přijďte s námi diskutovat, 

Váš názor je při tvorbě strategie 
důležitý!
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Sokoli získali šest medailí na mistrovstvích ČR

Sportovní sezónu 2013/2014 
můžeme dnes zhodnotit jako 
nejúspěšnější za 37 let, kdy se 
hraje v Židlochovicích soutěžně 
badminton. Družstvo dospělých 
se po boji udrželo ve druhé lize. 
V baráži o udržení naši dospělí 
badmintonisté postupně porazili 
týmy: Slavoj Podivín, SK Podolí a 
TJ Chropyně. Družstvo žáků se 
stalo přeborníkem kraje a naši 
mladí hráči zazářili v soutěži jed-
notlivců v nejsilněji obsazených 
turnajích Mistrovství ČR. Získa-
li celkem 2 zlaté, 2 stříbrné a 4 
bronzové medaile.

 Mistrovství ČR žáků do 13 let 
4. května 2014 v Liberci

Sokol Židlochovice zde repre-
zentovala Barča Otáhalová. 
Ve dvouhře potvrdila celoroční 
úspěchy a získala cenný bronz. 
Další bronzovou medaili zde 
vybojovala ve čtyřhře společně 
s Adélou Chadimovou (Veselý 
Jehnice).

Mistrovství ČR žáků do 15 let 
27. dubna 2014 v Hradci Králové

V Hradci Králové se v minulých 
sezónách dařilo Ondřeji Královi a 
Veronika Srncová na tuto „tradi-
ci“ navázala ziskem zlaté medai-
le. Ve čtyřhře prošly vítězně 
turnajem spolu s Bertou Ausber-
gerovou z SK Prosek Praha.

Mistrovství ČR dorostenců do 
17 let 11. května 2014 v Českém 
Těšíně a mistrovství ČR dorosten-
ců do 19 let 9. února v Orlové-
Lutyni

Veronika Srncová odehrála 
čtyřhru na těchto turnajích opět s 
Bertou Ausbergerovou (SK Prosek 
Praha) s handicapem jedné resp. 
dvou věkových kategorií. Svých 
starších soupeřek se nezalekly a 
v obou turnajích vystoupaly na 
stupně vítězů. V Českém Těšíně 
získaly bronzovou a v Orlové stří-
brnou medaili.

Mezi nejúspěšnější sportovce 
Mistrovství ČR do 17 let v Českém 
Těšíně patřila členka TJ Sokol Žid-
lochovice hrající za „Veselý Jeh-
nice“ Monika Světničková. Poda-
řilo se jí splnit svůj cíl a získala ve 
velmi silné konkurenci první místo 
ve dvouhře. Turnajem prošla bez 

ztráty setu a ve finále zvítězila 
nad nasazenou jedničkou Mag-
dalénou Lajdovou z Astry Praha. 
Ve smíšené čtyřhře s Michalem 
Hubáčkem (Meteor Praha) skon-
čili v silné konkurenci druzí.

Mistrovství ČR dospělých 
2. února 2014 v Mostu

Michal Světnička nenechal 
vše na děvčatech a ve své první 
sezóně mezi dospělými vybojoval 
na MČR bronzovou medaili ve 
čtyřhře s partnerem Stanislavem 
Kohoutkem z Jehnic. Michal je 

Vlastimil Helma 
vedoucí oddílu badmintonu

stejně jako jeho sestra členem TJ 
Sokol Židlochovice a startuje za 
„Veselý Jehnice“.

Jubilanti Židlochovic

Roky plynou jako voda a to 
platí i u židlochovických občanů, 
kteří letos slaví významné životní 
výročí. V tradici osobní gratulace 
těmto občanů pokračuje staros-
ta města spolu s členkami Sboru 
pro občanské záležitosti. 

20. 12. 2013 oslavila 85 let paní 
Drahomíra Doležalová. Poblaho-
přát jí přišla členka SPOZu p. Karin 
Rejžková. 

17. 3. 2014 oslavila 91 let paní 
Vlastislava Peloušková, poblaho-
přál ji p. starosta spolu s pí Kvas-
ničkovou. Paní Peloušková je 
stále velmi vitální a zavzpomína-
la na svoji práci v zemědělském 
družstvu.

K 85. výročí paní Boženy Fatu-
lové dne 31. 3. přišel p. staros-
ta spolu s pí Tesařovou. Popřáli 
jí hodně zdraví a spokojenosti 
do dalších let.

Paní Ludmila Hajslerová, která 
2. 4. oslavila 92 let, přivítala pana 
starostu s pí Bílkovou a povídali 
si hlavně o její činnosti v sokole.

Paní Marii Zitterbartovou, která 

dne 27. 4. oslavila 95 let, navští-
vil pan starosta s pí Štyglicovou 
a pí Tichou a veselá oslava pro-
běhla zároveň s kruhem jejích 

spolupracovnic z Národního 
domu.

18. 5. 2014 oslavila 90 let paní 
Květoslava Hrazdilová. Pan sta-

Gabriela Motlíčková
rosta jí poblahopřál spolu s pí. Bíl-
kovu a hlavním tématem hovoru 
byla činnost jejího otce v česko-
slovenských legiích.

Paní Hrazdilová|foto: Vítězslav Hrazdil

Monika Světničková 
foto: Tomáš Krajča 

Uprostřed Bára Otáhalová a Veronika Srncová|foto: Dana Otáhlová 
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Tabulka FC Židlochovice-muži po 25 kolech (IV. tř., sk.A) 

Fotbalisté Židlochovic po 25 
kolech bojují o umístění v první 
trojce IV. třídy, skupiny A. Po prů-
měrném podzimu, kdy přezimo-
vali na 8. místě, se herně i výsled-
kově zvedli. Všechny domácí 
zápasy zatím skončily vítězstvím; 
porazili i Měnín, který vede skupi-
nu s devítibodovým náskokem. 
Ztratili pouze ve dvou venkov-
ních zápasech. Zvlášť ztráta v 
Opatovicích hodně mrzí. Pokud 

ovšem budou v těchto výsled-
cích pokračovat i v nadcházející 
sezóně, postup do vyšší soutěže 
nebude pouze přáním. 

Nejlepší střelci soutěže: 

M. Žák 34 FC Židlochovice

K. 
Vystavěl 31 SK Pozořice

Z. Mazel 21 TJ Sokol 
Viničné Šumice

Následující zápasy:

1. 6. 10:00   Šlapanice C - 
Židlochovice

7. 6. 16:30 Židlochovice - 
Babice n/Sv. B

14. 6. 16:30 Blažovice B - 
Židlochovice

Zdeněk Juris
FC Židlochovice

Tabulka zápasů

Vzácná návštěva poctila naše město  

Při příležitosti divadelního před-
stavení komedie Jaroslava Dietla 
Nepokojné hody svaté Kateřiny, 
kterou náš ochotnický soubor 
uvedl na počest 85. výročí nar-
ození tohoto významného spiso-
vatele, scenáristy a dramaturga, 
který byl s naším regionem úzce 
spojen, k nám z Prhy zavítala jeho 
žena Magdalena Dietlová s dce-
rou Lucií, z Bratislavy přijel syn Jan 
s partnerkou Andreou a dcerou 
Aničkou, dále neteř Jaroslava 
Dietla Dana Smyczková, manžel-
ka známého filmového režiséra, 
se synem Petrem. Z Hradce Krá-
lové přijel životopisec Jaroslava 
Dietla Tomáš Koloc. Z Brna při-
jel Mojmír Heger, emeritní člen 
Městského divadla Brno a jeden 
z představitelů družstevníků 
při prvním uvedení díla v Brně. 
Nemohu opomenout PhDr. Libuši 
Zbořilovu, novinářku a divadelní 
teoretičku. Delegaci doplnil dra-
maturg Městského divadla Brno 
Tomáš Steiner s chotí. 

Vzácné hosty přivítal starosta 
Židlochovic Vlastimil Helma, kte-
rý je po krátké besedě na radnici 
doprovodil na prohlídku zámku. 
Zde paní Dietlová vzpomenula 
na svůj osobní vztah k našemu 
městu, který se pojí s jejím dět-
stvím. Její otec Ing. Eduard Podi-
vínský byl po zabrání rodinného 
statku v Hlubočanech u Vyškova 
(rozkulačení) zaměstnán jako 
půdoznalec na státním stat-
ku v našem městě a je logické, 
že ho zde jeho dcera několikráte 
navštívila. 

Po krátké prohlídce města 
zhlédli hosté představení diva-
delního souboru a následovala 
beseda, při které zejména auto-
rova žena se projevila jako velmi 
příjemná, vzdělaná a společen-
ská dáma, která svými komentáři 
a odpověďmi na dotazy diváků 
vytvořila příjemnou atmosféru. 
Rovněž ostatní hosté se zapo-
jili do besedy, ze které vyplynu-
la zajímavá informace. Nikdo 
z přítomných členů Dietlovy 
rodiny neviděl tuto hru uvede-
nou na divadelním jevišti a o to 
byl pro ně zážitek zajímavější. 
Manželka pana Dietla je totiž 

jeho druhou ženou a v době vzni-
ku textu byla ještě příliš mladá, 
aby mohla navštívit představení 
svého, tehdy pro ni ještě nezná-
mého, budoucího manžela. Po 
jejich svatbě zmizela tato hra 
z repertoáru profesionálních 
divadel. Po představení setrvala 
Dietlova rodina v přátelské bese-
dě se členy divadelního souboru 
a poděkovala jim za mimořádné 
nasazení, se kterým toto předsta-
vení realizovali.

Během besedy s diváky byla 
pokřtěna publikace 130 roků 

Lubomír Spáčil
českého divadla Židlochovice.  
Rovněž této akce se paní Mag-
dalena zúčastnila jako kmotra 
a popřála Židlochovicím další 
úspěchy na kulturním poli a další 
rozkvět slunečného města.  Oce-
nila spolupráci Sokola, města, 
ale i dalších institucí, zejména 
zapojení kapely ZUŠ Židlochovice 
do společné práce při přípravě 
a realizaci podobných projektů, 
jako byly Nepokojné hody svaté 
Kateřiny.

Návštěva Magdaleny Dietlové | foto: Romana Kvasničková
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Naše škola se zapojila 
do původně celorepubliko-
vého projektu k výročí 100 let 
samostatnosti Československé-
ho státu, který utichl z důvodu 
nepřidělení dotací. Protože 
se nám jeho myšlenka líbí, 
tak v něm pokračujeme sami 
vlastními silami. K výročí 100 let 
samostatného státu by měli naši 
žáci, kteří v roce 2018 zároveň 
dosáhnou 15. roku života, vysa-
dit v našem městě alej lip. Kaž-
dý strom by měl být věnován 

vybrané významné české osob-
nosti a také ponese informace 
o žácích, kteří o něj pečovali. 
Zatím je od 13. 3. 2014 vysaze-
no 91 sazeniček lip na školním 
pozemku, kde se o ně budou 
žáci do roku 2018 starat, a poté 
budou slavnostně přesaze-
ny na určené místo. Průběžně 
se o sazeničky stromů, které 
zatím krásně rostou na našem 
pozemku, dobře starají i žáci 
6. a 7. ročníků ve volitelných 
předmětech ekologie, domác-
nost a člověk a svět práce. Nej-
větší dík za péči zatím patří paní 
učitelce Mgr. Mileně Rotterové 
a panu údržbáři Vavřinci Mrkvi-
covi.

Školní projekt Lípy na naší ZŠ

Mgr. Petr Dvorník
koordinátor EVVO

Cvičení s kočárky FITMAMI 
kombinuje aerobní a posilova-
cí bloky. Zjednodušeně řečeno: 
„S kočárky běháme, posilujeme 
u nich s dětmi i bez dětí, máme 
růžné cvičební pomůcky, využí-
váme hodně i samotného terénu 
v parku, cvičíme na lavičkách, a 
to vše prokládáme hrami a říkan-
kami pro děti, aby je cvičení také 
bavilo.  Celá lekce je postavená 
a uzpůsobená tak, aby ji zvládla 

Cvičení s kočárky

Marcela Hanušová

Maminky s dětmi v parku | foto: Marcela Hanušová

Žáci 6. ročníku v hodině pěstitelství pečují o mladé lípy | foto: Mgr. Petr Dvorník

jak maminka začátečnice, tak i 
žena, která je zvyklá intenzivně 
sportovat.“

Kdy a kde cvičíme?
Každé úterý a čtvrtek od 10:00 

-11:00 v zámeckém parku v Žid-
lochovicích. 

Tímto bych chtěla pozvat 
všechny maminky ze Židlochovic 
a okolí, aby si s námi přišly zacvi-
čit.

Telefonní kontakt: 736 605 961.

inzerce
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Leží v jihovýchodním cípu Vyso-
činy. Během osídlovaní tohoto 
kraje byla Bystřice založena pány 
z Medlova, později z Pernštejna, 
jako správní středisko na bystré 
vodě, která se jmenovala Říčka, 
avšak místními obyvateli byla 
nazývána jako Bystřička. 

Počátky města sahají 
do 13. století a celá jeho středo-
věká historie byla spjata s neda-
lekým hradem Pernštejnem 
a jeho majiteli. Postupem staletí 
se stala Bystřice přirozeným stře-
diskem oblasti a spádovým cent-
rem obchodu, řemesel a později 
i průmyslu. 

K nejvýznamnějším mezníkům 
v historii města se řadí rok 1580, 
kdy císař Rudolf II. povýšil Bystři-
ci na město a udělil jí nová pri-
vilegia. K této příležitosti dostalo 
město nový znak: půlku zubří 
hlavy a půlku rozkřídleného orla 
ve zlatém poli. 

Ve druhé polovině 20. století 
byl rozvoj města spojen s roz-
machem uranového průmyslu. 
Postupný útlum těžební činnosti 
a také zánik několika význam-
ných průmyslových podniků 
v poslední době vede k tomu, 

že se poklidná Bystřice znovu 
stává dobrým výchozím bodem 
turistů pro poznávání této části 
Vysočiny. 

Městu dominují především dva 
kostely. Původně raně gotický 
kostel sv. Vavřince ze 13. stole-
tí se nachází přímo na náměstí. 
Během své historie prošel něko-
lika přestavbami až do dnešní 
podoby v barokním slohu. Kostel 
sv. Trojice z r. 1615 plní již takřka 
dvě století roli hřbitovního koste-
la. 

Roku 1808 byla na náměstí 
postavena radnice, kde dnes 
sídlí městské muzeum a turistic-
ké informační centrum. Muzeum 
skýtá řadu zajímavých expo-
zic. Turista si jistě také povšimne 
kašny na náměstí s plastikami 
sv. Cyrila a Metoděje. Ceněna 
je také socha T. G. Masaryka 
od Vincence Makovského před 
ZŠ TGM. 

Využijme turistického informač-
ního centra a získejme informace 
o zříceninách hradů Zubštejna, 
Pyšolce, Aueršperka a Dalečína 
či kostelíku ve Vítochově. To vše 
jsou turistické cíle, které jsou nej-
častěji navštěvovány. Zejména 
Zubštejn stojí na zhlédnutí – svojí 
rozlohou patřil k našim největším 
hradům. Od roku 2009 probíhaly 
na hradě stavební úpravy, byla 

Tip na výlet: Bystřice nad Pernštejnem

Mgr. Karel Vavřík zajištěna jeho stabilita, obno-
ven původní přístup a z nového 
dřevěného mostku je rozhled do 
širého okolí. Na nádvoří hradu 
jsou vystaveny repliky obléha-
cích strojů – dva historické praky 
a obléhací věž. Hrad je přístupný 
celoročně. 

A samozřejmě můžete navští-

Zubštejn –  použito foto z internetových stránek

vit, pokud jste zde ještě nebyli, 
náš  nejzachovalejší hrad Pern-
štejn.  

Zčásti použito článku Ing. Hyn-
ka Jurmana v časopise NEWSLET-
TER č. 2/2014

1924
Koncem června přijíždí do žid-

lochovického zámku T. G. Masa-
ryk na první letní pobyt.

1954
4. června byla zahájena stavba 

sportovního stadionu za nádražím 
složením prvního vagónu škváry 
z celkové objednávky 50 vagó-
nů. Celá plocha hřiště kopané 
a atletické dráhy byla odvodně-
na položením 1200 m drenáží.

1954
26. června krátce po 16. hod. 

projížděla Židlochovicemi od Br-
na na Břeclav dvě velká osobní 
auta. Asi o půl páté jelo za nimi 
auto třetí a to zamířilo k benzino-
vému čerpadlu před Národním 
domem. Řidič žádal natankovat 
a mezi tím vystoupil z auta prezi-
dent Antonín Zápotocký. Chvíli 

Čtyřka v dějinách Židlochovic - 6. část

postál a šel si prohlédnout výlohu 
hodinářské prodejny, tehdy ved-
le Národního domu. Pak se díval 
na obrázky ve vývěsní skříňce 
restaurace; z Národního domu 
vyšlo náhodně několik mužů 
a všichni hned poznali preziden-
ta. Ant. Zápotocký se s nimi dal 
do řeči. Když se loučili, přál žid-
lochovický čalouník Josef Mouč-
ka prezidentovi šťastnou cestu, 
všichni si podali ruce a Zápotocký 
pokračoval v cestě na slavnosti 
do Strážnice. 

1964
V neděli 14. června se kona-

ly další volby do všech stupňů 
národních výborů. Pro kandidáty 
Národní fronty byl v Židlochovi-
cích odevzdán ve všech přípa-
dech stejný počet hlasů – 99,79 %. 
K volbám nepřišlo pouze 5 voličů, 
kteří byli zapsáni ve voličských 
seznamech. Všichni kandidáti 
byli manifestačně zvoleni.

1914
Před sto lety došlo v Sarajevu 

k atentátu, který se stal předzvěs-
tí 1. světové války. Byl zavražděn 
následník trůnu Ferdinand d`Este 
a jeho choť Žofie. 

Na dobové fotografii z 28. červ-
na 1914 se před radnicí loučí před-
stavitelé Sarajeva s manželským 
párem krátce před atentátem. 
Na stupátku je hrabě Harrach. 

O manželce následníka trůnu 

Žofii jsme přinesli obšírnější článek 
v březnovém čísle letošního roku.

Z kroniky Ozvěny věků a dní
Omlouváme se za nesprávně 

uvedené pořadí uvedené v této 
rubrice v minulém čísle. Správně 
měla být květnová Čtyřka v ději-
nách Židlochovic uvedena jako 
5. část.

Mgr. Karel Vavřík

Dobová fotografie | zdroj: internet
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4. 6., 18:00 | KYTAROVÝ KONCERT NA ZÁMKU
Vystoupení hostů ze Slovenska.
pořádá:  Základní umělecká škola Židlochovice
místo:  židlochovický zámek

6. 6., 17:00 | SEMINÁŘ O VÍNĚ
Kabernetové odrůdy pro růžová a červená vína. Po ukončení degustace 
odrůdových vín. Program:
1. Ing. I. Flajšingerová, PhD., Židlochovice - Ampelografie, rozšíření v ČR
2. doc. Ing. P. Pavloušek, CSc., Lednice - Moderní sklepní technologie pro růžová 
a červená vína
3. Ing K. Hanák, Klosterneuburg - Moderní agrotechnika pro kabernetové 
odrůdy
pořádá: Město Židlochovice ve spolupráci se ZO ČZS 
 Židlochovice s podporou Vinařského fondu ČR
místo: Masarykův kulturní dům
vstupné: 100 Kč
moderace: P. Wendsche

7. 6., 13:00 | POVÍDÁNÍ S MYSLIVCI
Čeká na Vás vycházka naučnou stezkou, poznávání zvěře, střelba ze vzdu-
chovky, opékání špekáčků, zvěřinový guláš a také spousta zábavy.
pořádá:  Sdružení Židlochovice a Myslivecké sdružení Židlochovice
místo: sraz u radnice

12. 6., 18:00| ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ ŽIDLOCHOVICE A ART ZUŠ, O.S.
Představí se žáci hudebního, tanečního i výtvarného oboru. 
pořádá:  Základní umělecká škola Židlochovice
místo:  sál Masarykova kulturního domu v Židlochovicích

14. 6., 9:00 | O POHÁR STAROSTY MĚSTA ŽIDLOCHOVICE
Soutěž v požárním sportu.
pořádá: Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice
místo: fotbalové hřiště Židlochovice

14.6., 14:00 | TURNAJ V MARIÁŠI VE TŘECH
pořádá: Pohostinství u Kafků
místo: Pohostinství u Kafků
startovné:  100 Kč (pivo a klobás)

16. 6., 14:30| MALOVÁNÍ V ZAHRADĚ
Malování pro malé i velké s ohodnocením obrázků. Zároveň talentová zkouš-
ka pro zájemce o výuku malování pro školní rok 2014/2015.
pořádá:  Základní umělecká škola Židlochovice
místo:  zahrada Robertovy vily

16. - 27. 6. | ZMAŘENÉ OSUDY
Putovní výstava.
pořádá: Základní škola Židlochovice
místo: budova ZŠ Tyršova 611

17. 6., 16:00 | INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
pořádá: Základní škola Židlochovice
místo: budova ZŠ Komenského 182

19. 6., 8:15 a 10:15 | PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
pořádá: Základní škola Židlochovice a městská knihovna
místo: Městská knihovna Židlochovice

19.6., 16:00 | PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ A TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY
Vystoupení dramatického kroužku.
pořádá: Základní škola Židlochovice
místo: sál Masarykova kulturního domu

20. 6., 17:00 | ZAHRADNÍ SLAVNOST
K 20. výročí založení gymnázia. Těšíme se na všechny absolventy, studenty i 
jejich rodiče a přátele školy. Možnost občerstvení.
pořádá: Gymnázium Židlochovice
místo:  areál gymnázia
program: pohled do historie školy, fotografie a video - prezentace   
 jednotlivých ročníků, setkání absolventů
kult. program: kapela „Modul“

20. - 22. 6. | U NÁS V SOKOLE
V pátek příjezd účastníků a oficiální zahájení akce; v sobotu procházka měs-
tem s výkladem, zakončená přijetím účastníků starostou města ,výšlap na roz-
hlednu; v neděli dopolední prohlídka zámku s průvodcem.
pořádá: Tělocvičná jednota Sokol Židlochovice

Kulturní kalednář - červen 2014
21. 6., 8:00 - 13:00 | ŽEROTÍNSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
pořádá:  Městské kulturní středisko
místo:  náměstí Míru
kult. program: folklórní soubor Rozmarýnek s harmonikářem

21. 6., 10:00 | 5. ROČNÍK MEMORIÁLU JOSEFA REJŽKA
Občerstvení zajištěno.
pořádá: Fotbalový klub města Židlochovice
místo: fotbalové hřiště Židlochovice

22. 6. 9:00 | ŽIDLOCHOVICKÝ DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
V případě špatného počasí se akce neuskuteční. Tříčlenná družstva nebo jednot-
livci. Kategorie: do 6 let, 12 let a 18 let. Občerstvení zajištěno. Ceny pro vítěze.
pořádá: Komise sportu a mládeže při Radě města Židlochovice
místo: stadion FC Židlochovice
disciplíny: střelba na koš, ze vzduchovky, na plachtového brankáře,  
 skok z místa (snožmo), slalom na čas s míčkem na raketě
přihlášky: do 15. 6. na dratvat@gmail.com

27. - 28. 6. | ŽIDLOCHOVICE ŽIVĚ
Multižánrový festival. V pátek začátek od 19:00 hodin, v sobotu již od 13:00 
hodin. Bohatý program pro děti i dospělé.
pořádá:  Městské kulturní středisko a INSPIRO, o.s.
místo:  areál letního kina - pohostinství Milton
vstupné:  pátek 90 Kč, sobota 110 Kč, oba dva dny 180 Kč
předprodej:  informační centrum Židlochovice, Masarykova 100

PŘIPRAVUJEME:
19.7. | COPA DE ŽIDLE 
Další ročník turnaje v malé kopané. Večer již tradičně zábava se skupinou 
Vebra Band. 
pořádá: Fotbalový klub města Židlochovice
místo: fotbalové hřiště Židlochovice
přihlášky: fczidlochovice@email.cz nebo na fotbalovém hřišti
vstupné: 80 Kč

Řádková inzerce:
Hledám ke koupi menší rodinný dům se zahradou minimálně 100 
m2 v Židlochovicích. Telefon: 604 767 470.

inzerce
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