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Je začátek školního roku, proto hned 
na úvod volím otázku k reorganizaci na 
našich školách, základní a mateřské.

Na vysvětlenou: Reorganizací myslí-
me sloučení  základní  a mateřské školy do 
jednoho subjektu a rozhodli jsme se pro ni 
z důvodů  organizačních, ekonomických 
a zejména pedagogických. Započala již 
během letních prázdnin, aby od 1. září ško-
la již pracovala v nové pracovní struktuře. 
Řízením obou subjektů byl pověřen stávající 
ředitel základní školy Mgr. Vladimír Soukop 

Jan Vitula: Po prázdninách základní a mateřská škola v novém

a do doby vzniku jedné organizace plní tedy 
i funkci ředitele  školy mateřské.

Vzhledem k náročnosti změny  a době 
letních prázdnin ministerstvo školství  změ-
nu nestihlo k 1. 9. 2021 zapsat do školské-
ho rejstříku, proto zastupitelstvo města 
odsouhlasilo posunutí formálního termínu  
k 1. 1. 2022.  

V čem spočívá výhoda spojení v jeden 
subjekt?

Spojení je výhodnější z řady důvodů. 
Z organizačních důvodů dojde ke sjedno-
cení náročné školské administrativy obou 
subjektů, výrazně je možné spojením obou 
subjektů zlepšit  hospodaření s rozpoč-

Milena Moudrá
redaktorka

tem a nakládání s fi nančními prostředky. 
Z pedagogického hlediska je důležité např.  
zpracování nového výchovně vzdělávacího 
programu v mateřské škole a jeho prováza-
nost na základní školu, sjednocení postupu 
při zápisu do obou subjektů a dále pak i rea-
lizace logopedické třídy v mateřské škole. 

Odstraní se tak i některé stávající problémy, 
jako je například hledání shody mezi všemi 
zúčastněnými (školy, zřizovatel, rodič). Když 
se jednalo o dva samostatné subjekty, hleda-
la se shoda mnohem složitěji. 

Sjednocení pod jedno vedení všechno vel-
mi zjednoduší. Myslím, že to přinese posun 
správným směrem.

Nový školní rok s úsměvem

Český fi lharmonický sbor 
Brno opět v Židlochovicích

Vzpomínka
na Miloslava Juráka
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Další otázky přináší stavební ruch v are-
álu Outulný. Máte bližší informace o tom, 
co se chystá?

Podle informací, které máme, jde o přípra-
vu prodejních ploch pro dva nové nájemce 
a zároveň úpravu prostor pro rozšíření stá-
vající plochy marketu. Za účelem rozšíření 
má být prodejna na měsíc až dva uzavřena, 
v této době má dojít k přesunutí skladových 
prostor ze stávající budovy prodejny do ved-
lejší. 

Po letech mlčení to vypadá, že fi rma 
Outulný s městem konečně komunikuje.

To rozhodně ne. Firma s námi jde do jed-
nání pouze v případě, že je to pro ně nevy-
hnutelné. Jinak vůbec na naše dotazy a výzvy 
nereaguje. Dá se říct, že je to stále stejné.

Co všechno je v areálu majetkem fi rmy 
Outulný?

Kromě Orlovny všechny budovy, které 
jsou součástí areálu, a pozemky před budo-
vou, kde jsou parkovací plochy pro náv-
štěvníky marketu. Část míst pro parkování 
využívané návštěvníky prodejny je na našich 
pozemcích.   

My sami nejsme se stavem areálu Outulný 
spokojeni, bohužel není v našich možnostech 
aktivity  fi rmy pana Outulného ovlivnit.   

Zmíněný market má vysokou, dá se říci 
bezkonkurenční spádovost. Jaký je součas-
ný stav s plánovanou výstavbou nového 
nákupního centra u Litavy?

Aktuálně se připravuje vynětí pozemku 
z aktivní záplavové zóny, aby mohla začít 

výstavba. Můj původní odhad se příliš 
nemění, myslím, že by stavba mohla začít na 
jaře příštího roku a nejpozději na podzim by 
objekt mohl stát.

Můžete potvrdit, že půjde o řetězec 
Lidl?

Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje 
pozemku investorovi, který pro Lidl pracuje.

Na městském facebooku se v průběhu 
prázdnin objevila výzva k podpoře projek-
tu Líchy, často zmiňovaného v našich roz-
hovorech. O co jde?

Jde o celosvětovou soutěž vyhlášenou spo-
lečností E.ON Energy Globe, která do sou-
těže vybírá nejzajímavější projekty z různých 
oblastí ekologie. Těší nás, že i náš projekt 
Líchy zaujal natolik, že byl do jedné z kate-
gorií nominován. O vítězi pak rozhoduje 
veřejnost svými hlasy. 

Vyhodnocení hlasování právě probíhá. 
Co by vítězství přineslo?

Jednak je to fi nanční odměna, která se 
dá různě proinvestovat. Kdybychom uspě-
li, bylo naším úmyslem věnovat částku na 
pokrytí škod způsobených tornádem na jihu 
Moravy.  Nejen vítězství, ale už i nomina-
ce do výběru mezi nejzajímavější projekty 

s sebou nese velkou míru popularity. Jde 
o  vysoce prestižní záležitost a velmi dobré 
renomé pro město.

Vloni byl otevřen objekt Komunitního 
centra. Covid provoz záhy uzavřel, letoš-
ní léto už ale přineslo celou řadu akcí.  Jak 
jste spokojen s využívaností?

Samozřejmě vždycky po spuštění provozu 
nové stavby se najdou drobné i větší detai-
ly, které by mohly být jinak.  S architektem 
Pavlem Jurou nyní například řešíme otázku 
zastínění nádvoří. Rámcově ale musím říct, 
že jsem velmi spokojen.

Objekt Stodoly je jedinečný. Poskytu-
je nám nový prostor k pořádání koncertů 
– naposledy zde účinkoval jazzový trumpe-
tista Laco Déczi a musím říci, že atmosféra 
byla fenomenální. Objekt Stodoly je už nyní 
velmi vyhledávaný pro svatební účely, v klu-
bovnách centra probíhají tematické akce 
pro všechny skupiny lidí a hezké využití už 
nabídl i kulturní sál. Také koncept  vzoro-
vého meruňkového sadu  je návštěvníky 
velice dobře hodnocen. Proběhlé akce nám 
přinesly poznatky, které nyní vyhodnocuje-
me a budeme podle nich ještě následně dělat 
drobné změny.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na sklenku vína, 20. září v 18:00 hodin v klubovně Komunitního centra 
Židlochovice.

Ing. Jan Vitula, starosta

Zaznamenejte si už nyní termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

VOLEBNÍ OKRSEK č. 1 

Budova Základní školy Židlochovice,
Komenského č. p. 182, Židlochovice 

Volí obyvatelé z ulic:
Masarykova, Palackého, Husova, Smetanova,

Nerudova, Komenského, Meruňková,
Malinovského, Legionářská,

Nad farou, Strejcův sbor, Havlíčkova,
Sídl. Družba č. p. 666–668, č. p. 690–703,
Coufalíkovo nám., Žerotínovo nábřeží,
V tratích, Dolní sady, Vlky a Pastviska.

Sídla volebních okrsků | Počet volebních okrsků: 2

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021.

VOLEBNÍ OKRSEK č. 2 

Budova Základní školy Židlochovice,
Tyršova č. p. 611, Židlochovice

Volí obyvatelé z ulic:
Nádražní, Svratecká, Sportovní, Brněnská,

Kpt. Rubena, Dvořákova, Alšova, Bezručova,
Žižkova, Tyršova, Jiráskova, Lidická, Zámecká,
Cukrovarská, Dezortova, Joštova, Robertova,

Janáčkova, nám. Míru, Sídl. Družba č.p. 651–665.
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Změna ve vydávání občanských průkazů

V souvislosti s přijetím nového zákona 
č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, 
dochází k některým změnám při vydávání 
občanských průkazů: a to od 2. srpna 2021.

Nově jsou vydávány strojově čitelné 
občanské průkazy s biometrickými údaji, 
kterými jsou zobrazení obličeje a u občanů 

–

Eva Válková
odbor vnitřní správy

starších 12 let otisky prstů, uložené v nosiči 
dat.
Za vydání OP do 30 dnů pro občana 
mladšího 15 let je nově vybírán správní 
poplatek 100 Kč (dříve 50 Kč).
Při ztrátě, odcizení, poškození nebo 
zneužití OP je nově vybírán správní 
poplatek 200 Kč (dříve 100 Kč).
Potvrzení o občanském průkazu (tzv. 
náhradní doklad) se již nevydává.
Do nového OP není možné zapsat titul ani 
vědeckou hodnost.

–

–

–

–

Nově byla zavedena funkcionalita 
skončení platnosti občanského průkazu 
po 45 dnech od změny trvalého pobytu, 
jména, příjmení, rodného čísla nebo 
pohlaví a automatické ukončení platnosti 
občanského průkazu po 45 dnech od 
změny rodinného stavu, pokud je tento 
údaj v občanském průkazu uveden. 

Další informace o nových občanských 
průkazech najdete na webu Ministerstva 
vnitra ČR v sekci osobní doklady.

–

Dotace poskytnutá Jihomoravským krajem pomohla k odbornému ošetření 
mladých stromů ve městě

V letošním roce jsme lehce přibrzdili 
se zakládáním nových vegetačních prv-
ků. Především výsadba nových stromů je 
důležitá, ale musí být přiměřená vzhledem 
k možnostem správce zeleně. A protože 
jsou naše možnosti omezené, rozhodli 
jsme se letos zaměřit na povýsadbovou a 
rozvojovou péči o dřeviny, zvláště o mladé 
stromy.

Jihomoravský kraj letos vyhlásil dotační 
program „Podpora boje proti suchu, zadržení 
vody v krajině a následná péče o zeleň na 
území Jihomoravského kraje v roce 2021“, 
dotační titul 2 „Následná péče o zeleň“, kte-
rý podporuje přesně ty aktivity, jež jsme si 
pro letošek naplánovali. Na začátku roku 
jsme podali žádost o dotaci na realizaci akce 
„Židlochovice – výchovné a zdravotní řezy 
stromů 2021“ a následně nám byla přiznána 

Ing. Martin Dratva
odbor investic a majetku

fi nanční podpora ve výši 48.587 Kč, celkové 
náklady činily 74.750 Kč.

V rámci tohoto projektu bylo v jarních 
měsících provedeno ošetření 447 ks mla-
dých stromů na celkem 35 lokalitách v intra-
vilánu i extravilánu města. Jedná se o výsad-
by, jejichž stáří se pohybuje v rozpětí dvou až 
25 let. U většiny jedinců se jednalo o výchov-
ný řez, u starších jedinců i o zdravotní řez. 
Při ošetření dřevin bylo postupováno podle 
Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK 
A02 002:2013 – Řez stromů. Ošetření stro-
mů je práce vysoce kvalifi kovaná a proto 
bylo nutné, aby ji prováděla kompetentní 
osoba s patřičným vzděláním v oboru dend-
rologie a arboristika. Pro náš projekt provedl 
práce osvědčený židlochovický arborista Jir-
ka Zapadlo.

A proč je vlastně nutné řezy na stromech 
provádět? Cílem výchovného řezu je pod-
poření charakteristické architektury a tvaru 
koruny, který je typický pro daný druh a 
dává předpoklad vytvoření zdravé, vitální, Tentýž strom po ošetření / foto: M. Dratva

Jabloň u Infocentra před ošetřením / foto: M. Dratva

funkční a stabilní koruny v období dospělosti 
stromu. Dále při výchovném řezu postupně 
zvyšujeme nasazení koruny, až dosáhneme 
potřebného průjezdního či průchozího pro-
fi lu. Cílem zdravotního řezu je zabezpečení 
dlouhodobé funkce a perspektivy dospíva-
jících a dospělých stromů s udržením jejich 
dobrého zdravotního stavu, vitality a pro-
vozní bezpečnosti.

Město Židlochovice provádí výše popsa-
nou péči o mladé stromy v pravidelných 
intervalech po třech až pěti letech, u ovoc-
ných druhů i častěji, a to vždy kvalifi ko-
vanou osobou. V letošním letním období 
jsme se dále věnovali péči o stromy formou 
zalévání v suchých periodách, odplevelová-
ním výsadbových mís a kontrolou, případně 
odstraňováním chrániček, úvazků a kůlů.

Počasí bylo k růstu stromů v letošním 
létě docela přívětivé a dostatečné množství 
srážek umožnilo přežití tohoto pro stromy 
nejrizikovějšího období.

Lípa Václava Havla po ošetření / foto: M. Dratva
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 22. července 2021
výběr z usnesení
RM rozhodla:

o pořadí nabídek na akci „Obnova DVP 
podél Sídliště Družba v Židlochovicích 
– Rosenbaumův pás“ následně:

 Hortiscentrum s. r. o., Komenského 220, 
Židlochovice

 Arbotyl s. r. o., Soběšická 122, Brno.
uzavřít smlouvu na restaurátorské práce 
památky „Boží muka“ s restaurátorem 
MgA. Josefem Červinkou, Jičínská 1512,  
Nymburk, s nabídkovou cenou 91 655 Kč 
s DPH. 
uzavřít se společností KTS EKOLOGIE 
s. r. o. Smlouvu o sběru, přepravě a odstra-
ňování odpadu ve městě Židlochovice.

RM schvaluje:
Směrnici pro podávání a vyřizování stíž-
ností na kvalitu nebo způsob poskytová-
ní sociální služby Pečovatelskou službou 
Židlochovice.
jako pořadatele Židlochovických hodů, 
konaných ve dnech 10.–12. září 2021, T. J. 
Sokol Židlochovice, Tyršova 161.

<

1.

2.
<

<

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

ZM 16. srpna 2021
výběr z usnesení
ZM schvaluje:

sloučení organizace Mateřská škola Židlo-
chovice, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace, se Základní školou Židlo-
chovice, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace, s účinností od 1. 1. 2022.

RM 19. srpna 2021
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu na akci „Zimní údržba 
místních komunikací – vozovky v Židlo-
chovicích na období 2021–2024“ s doda-
vatelem František Švaříček.
vyhlásit adresný záměr prodeje pozemků 
par. č. 323/1, 323/8, 325/2, ve vlastnictví 
města Židlochovice, kupní cena je stano-
vena na 900,– Kč/m2. 
vyhlásit záměr prodeje části pozemku par. 
č. 1446/1 o výměře cca 50 m2, ve vlast-
nictví města Židlochovice, za kupní cenu 
5.000,– Kč/m2. Záměrem je výstavba dvoj-
garáže.
pronajmout byt č. 17 na ul. Masarykova 
115, Židlochovice, a to od 16. 8. 2021 na 
dobu určitou do 30. 9. 2021. Výše nájem-
ného se stanovuje na 1,– Kč/za dobu 
nájmu. Náklady na energie hradí město. 

<

<

<

<

<

RM schvaluje:
poskytnutí dotace z rozpočtu města na 
podporu malých kulturních, sportovních 
a společenských aktivit těmto žadatelům:

Fotbalový klub Židlochovice, z. s.
10.000,– Kč
Škola tradiční lukostřelby, z. s.
10.000,– Kč
Milan Mutl
7.000,– Kč
Sportovní klub Pretorian, z. s.
10.000,– Kč
Výhonek, z. s. 
10.000,– Kč
Kanava, z. s.
10.000,– Kč

dar ve výši 10 tis. Kč na pořízení 3 kusů 
židlochovického kroje v r. 2021.  

RM pověřuje:
podpisem smluv o nájmu a výpůjčce pro-
stor Komunitního centra Mgr. Janu Surov-
covou.

RM jmenuje:
ředitelem Mateřské školy Židlochovice, 
okres Brno-venkov, příspěvková organiza-
ce, Mgr. Vladimíra Soukopa, a to na dobu 
určitou, od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021.

<

–

–

–

–

–

–

<

<

<

oznámení

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Společnost EG.D, a. s., oznamuje, že z důvodu 
plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude 

přerušena dodávka elektrické energie, a to 

v úterý 14. září v době od 17:00 do 21:00 hodin. 

Vypnutá bude oblast:
ulice Komenského, nám. Míru, Strejcův sbor,

Žerotínovo nábřeží, ulice Havlíčkova a Nádražní. 

ve čtvrtek 16. září v době od 17:00 do 21:00 hodin

Vypnutá bude oblast:
ulice Komenského od nám. Míru po č. p. 615 a 79

mimo č. p. 57 a 917, nám. Míru jižní strana,
ulice Havlíčkova, Strejcův sbor,

Žerotínovo nábřeží od mostu po č. p. 136, resp. 729,
ulice Nádražní od č. p. 81, 851 a 529 směr Žabčice.

Přesný rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete na 
internetových stránkách města v sekci Aktuality.

PODĚKOVÁNÍ

V pondělí 14. června došlo na poliklinice v Židlochovicích 
k vytopení prostor gynekologické ambulance.

Děkujeme mnohokrát za pomoc při vyklízení
panu Mgr. Šenkyříkovi a pracovní skupině

při Městském úřadu Židlochovice.

Dále děkujeme panu Šotnarovi a židlochovických hasi-
čům za zapůjčení a servis odvlhčovacích přístrojů, panu 

Švaříčkovi za koordinaci rekonstrukčních prací, panu 
malíři Kordíkovi za opravy omítek a výmalbu a všem 

dalším, kteří pomáhali.

Od 9. srpna je ordinace opravena,
v plném provozu a hezčí, než byla.

Za kolektiv gynekologické ambulance
MUDr. Hana Krchňavá
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Služby Komunitního centra: Podzim nabízí aktivity pro všechny generace

ZPÍVÁNKY PRO DĚTI

středa 17:00–18:00 hodin

Kroužek je pořádán tanečním spolkem 
Kanava. Je zaměřen na hudební a pohybo-

vé činnosti, lidové písně a tanečky. 

Kroužek je určen pro děti od 5 let.

Kontakt:
Iva Šebestová

tel.: 774 643 374

Bc. Mlada Richterová
Komunitní centrum

I po prázdninách připravilo Komunitní centrum další škálu činností pro malé i velké. Novinkou je Terapie hrou 
zaměřená na děti s poruchami chování, se zahájením nového školního roku obnovuje službu doučování dětí. 

PASTELKA

středa 15:30–17:00 hodin

V kurzu se věnujeme výtvarným technikám 
– kreslení, malování, modelováni. Zároveň 

seznámíme děti i s netradičními technikami.

Kurz je určen pro děti od 3 do 15 let.

Kontakt:
Bc. Mlada Richterová

tel.: 737 764 112
mlada.richterova@zidlochovice.cz

VESELÝ HÁČEK

čtvrtek 14:30–16:30 hodin

V kurzu se seznámíte s jednoduchou a 
přitom velmi moderní technikou háčkování. 

Kurz je určený pro začátečníky i pokročilé.

Kurz je určen pro děti od 10 let až po seniory.

Kontakt:
Mgr. Jana Surovcová

tel.: 737 748 410
jana.surovcova@zidlochovice.cz

TERAPIE HROU

pondělí a čtvrtek 15:00–17:00 hodin

Nedirektivní terapie hrou využívá léčebný 
potenciál hry, děti si hrají a tím se léčí. 

Individuální terapie hrou pomáhá dětem 
s poruchami chování, s emočními výkyvy, 

sociálně nezačleněným dětem, s psychoma-
tickými a jinými problémy.

Kontakt:
Mgr. Veronika Zvaková

terapiahrou.deti@gmail.com

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

pondělí a čtvrtek 9:00–11:00 hodin

Nabídka je založena na hlídání dětí rodičům, 
kteří nemají kam umístit dítě v době, kdy 
si potřebují vyřídit neodkladné záležitosti 

(úřady, soudy, návštěvy lékaře apod.). 
 

Kontakt:
Mgr. Bc. Dana Ursacherová

tel.: 737 707 199
danuse.ursacherova@zidlochovice.cz

DOUČOVÁNÍ

pondělí a středa 13:00–15:00 hodin

Doučíme to, co právě potřebujete. 
Pomůžeme dětem s domácími úkoly.

Doučování je určeno pro děti od 1.–5. třídy, 
včetně dětí se specifi ckými poruchami učení.

Kontakt:
Bc. Mlada Richterová

tel.: 737 764 112
mlada.richterova@zidlochovice.cz

Komunitní centrum vás zve na poprázdninové pokračování Filmových čtvrtků. Každý první čtvrtek v měsíci budeme promí-
tat dokumnety s aktuální společenskou tematikou. Budeme se na vás těšit vždy v 18 hodin v klubovně Komunitního centra.

Gympl (v) září: Letní noc v zahradě gymnázia

Tato společenská akce se uskuteční v pátek 
17. září na zahradě gymnázia a je otevřena 
pro širokou veřejnost. Začátek plánujeme od 
16. hod. Ke společnému setkávání bude při-
praveno občerstvení, ve večerních hodinách 
se pak můžete těšit na společenskou i taneční 
hudbu, kterou pro vás připraví DJ. Rádi uví-
táme všechny naše absolventy a samozřejmě 
nejen je.

Mgr. Jan Vybíral
ředitel školy



Pedagogové nastartovali nový školní rok konferencí

Organizátoři akce z projektu MAP roz-
voje vzdělávání ORP Židlochovice II. spo-
lečně připravili pro pedagogy 1. a 2. stupně 
ZŠ, ředitele ZŠ a MŠ a výchovné a kariérové 
poradce svého regionu více než dvě desítky 
workshopů a přednášek. Program bezmá-
la desítky z nich byl dán aktuální potřebou 
reformy RVP, konkrétně vytvářením osnov 
a náplní učebního plánu nové informatiky 
pro 1. stupeň ZŠ. Zástupce ředitele ZŠ Židlo-
chovice Mgr. Jakub Janča seznámil pedagogy 
s tím, jak se s tímto úkolem vypořádali na ZŠ 
Židlochovice. Společně s kolegou Mgr. Lubo-
rem Maněkem po oba dva dny také zasvě-
ceně a trpělivě představovali pedagogům 
pomůcky pro výuku informatiky, např. 3D 
modelování a 3Dtisk.

Častým tématem objevujícím se na konfe-
renci byla polytechnická výuka na ZŠ včetně 
praktických ukázek práce s žáky. Doplňo-
val ji hojně navštívený workshop Bc. Anny 
Pěničkové z MŠ Blučina s názvem Zapojení 
polytechnické výchovy do běžných činností 
v MŠ. 

Ucelený cyklus přednášek připravilo Škol-
ní poradenské pracoviště Židlochovice a 
obohatilo je příklady dobré praxe. Na konfe-
renci byly zastoupeny i méně tradiční meto-
dy práce s žáky, např. zážitková dramatizace, 
lapbooky v hodinách literatury, využití table-
tů v MŠ, ukázky dobré praxe z programu 

Iva Zichová
kancelář tajemníka

Začít spolu. Nechyběla logopedická prevence 
či fi nanční vzdělávání.

Náplň konference doplnily přednášky 
brněnského nakladatelství Didaktis o nových 
edicích učebnic a novinky ze světa her a 
didaktických pomůcek společnosti Zábavné 
učení. Inspirativní bylo vystoupení souboru 
Listování Lukáše Hejlíka se scénickým čte-
ním pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Mnoho peda-
gogů využilo nabídku organizované pro-
hlídky základní školy, která bezesporu patří 
i díky dokončenému Pavilonu přírodních 
věd k těm „nej“ v republice.

Pedagogové ze Židlochovicka zahájili přípravu na nový školní rok netradičně. Na dvoudenní Regionální konferen-
ci v oblasti vzdělávání Židlochovice 26.–27. 8. 2021 určené pro pracovníky v oblasti vzdělávání v SO ORP Židlocho-
vice realizovaného z projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP Židlochovice II. šlo hlavně o sdílení příkladů dobré pra-
xe mezi kolegy a v neposlední řadě také o načerpání inspirace od pozvaných odborníků na vzdělávání a výchovu. 
Vše se odehrávalo v nově vybudovaném Pavilonu přírodních věd na ZŠ Židlochovice, která je největší spádovou 
školou v regionu.

Na závěr uvádíme jeden z mnoha klad-
ných ohlasů: „Program konference byl velmi 
pestrý. Nejvíce mě zaujala oblast informatiky 
v novém pojetí. Z mého pohledu nadšeného 
učitele byly nesmírně obohacující zejména 
workshopy BBC Micro:bit, Ozoboti, 3D mode-
lování a 3D tisk. Vše je pro žáky jistě velmi 
lákavé, z hlediska fi nancí však pro menší školy 
poměrně náročné. Díky prezentovanému pro-
gramu bych ráda začala jak s programováním 
microbitů, tak s 3D modelováním v programu 
6 inker Cad.“

Regionální konference v oblasti vzdělávání 
skončila. Zúčastnění pedagogové plánují, jak 
využijí nápady i zkušenosti získané od svých 
kolegů z regionu i od externích lektorů v pra-
xi. Doufejme, že jim to umožní nový školní 
rok bez větších vnějších zásahů a omezení.

6 Školství MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Workshop pedagogů pro výuku nejmladšího žactva / foto: L. Betášová

Nabídka novinek ze světa didaktických her a pomůcek či nových edic učebnic / foto: L. Betášová



Meruňkobraní v komornější verzi Meruňkového jarmarku přineslo svěží vítr
a nový směr dramaturgie do dalších ročníků

Novinkou bylo rozšíření prostoru konání 
akce i mimo náměstí do loni otevřeného 
objektu Komunitního centra. V horkém 
letním dni poskytla zastřešená vzdušná 
Stodola příjemný chládek. Po celé odpoledne 
zde probíhaly ukázky vaření herečky a 
moderátorky Markéty Hrubešové a Jana 
Rimplera, majitele gastronomického centra 
Kuliner Brno.

Malebné nádvoříčko Komunitního 
centra nabídlo zázemí pro prezentaci 
vín regionálních vinařů. Zájemci mohli 
ochutnávat vína Vinařství Proqin z Velkých 
Němčic, Vinařství Na Důlku ze Žabčic 
(vítěz soutěže Víno regionu 2021), Vinařství 
Merlon Žabčice, Vinařství Válka z Nosislavi, 
Sklepy Blučina a Rajhradské klášterní.

Vína nabízel i Pavel Lacina, zakladatel 
projektu Vinaři jdou na dřeň, a tak se 
příjemné spojilo s užitečným. Děkujeme 
všem, kteří se v průběhu dne zaregistrovali 
do Registru dárců kostní dřeně.

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Markéta Hrubešová v roli kuchařky / foto: L. Betášová

MERUŇKOVÉ KNEDLÍKY

Velkým tahákem každého ročníku festivalu 
meruněk je prodej meruňkových knedlíků 
z produkce lokálního dodavatele SVOBODA 
– výroba domácích knedlíků s. r. o. Do 15:15 
hodin bylo prodáno celkem 3100 ovocných 
knedlíků, z toho 2600 meruňkových a 500 
borůvkových.  Nejinak je to s meruňkami. 
Letos se prodalo celkem 1200 kg meruněk, 
které pocházely výhradně ze sadů místních 
ovocnářů. V posledním uskutečněném 
ročníku bylo prodáno 450 kg.

Program dále nabídl prohlídky zámku a 
výstavu pastelů Olgy Puklové v Malé galerii 
RTIC.

S roční přestávkou, kterou si v loňském roce vynutily restrikce v oblasti pořádání akcí, se v Židlochovicích konal 
10. července šestý ročník festivalu na oslavu meruněk, letos v komornější dramaturgii. Byly zrušeny oblíbené sou-
těže v pojídání meruňkových knedlíků a naopak došlo k výraznému navýšení obsazení jarmarku s rukodělnými 
výrobky. Stánků s výrobky a občerstvením bylo na židlochovickém náměstí téměř sedmdesát. Program na náměstí 
nabídnul divadelní představení pro děti, klaunské vystoupení a hudbu k příjemnému poslechu.

Městská knihovna Židlochovice vyhlašu-
je od 6. září šestý ročník literární, výtvarné 
a audiovizuální soutěže pro děti a mládež 
Jihomoravského kraje od 4 do 15 let, ten-
tokrát na téma „Teď to vidím jinak“. Jed-
notlivé kategorie literární, výtvarné a volné 
tvorby jsou určeny nejen jednotlivcům, ale 
i kolektivům dětí.

Bohumila Pavková
Městská knihovna

Jižní Morava čte – soutěžíme s knihovnou: Teď to vidím jinak

6. ročník soutěže Jižní Morava čte

Téma: 
Teď to vidím jinak

Kategorie:
literární, výtvarná a volná tvorba

Uzavírka soutěžních prací:
1. listopadu 2021

Všechny soutěžní práce můžete ode-
vzdávat osobně v knihovně nebo elektro-
nicky na e-mailovou adresu knihovny do 
1. listopadu. Vyhlášení výsledků proběhne 
koncem listopadu. Projekt je spolufi nanco-
ván Jihomoravským krajem. Více informa-
cí vám rádi poskytneme v knihovně nebo 
je můžete nalézt na webových stránkách 
projektu www.jiznimoravacte.cz. 

ABSOLVENTSKÁ
TURISTICKÁ VIZITKA

Souběžně s 6. ročníkem festivalu meruněk 
v Židlochovicích proběhla i oblíbená 
turistická akce Akátové okruhy Výhonem 
se startem u Informačního centra. Turisté 
volili mezi třemi délkami tras v rozmezí 
8–15 km. K oběma akcím byla vydána 
společná absolventská vizitka, v doprodeji je 
na Informačním centru.

Už teď se těšíme na Meruňkobraní 2022, 
které se bude konat v sobotu 16. července.
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V keramické dílně / foto: E. Válková

MIMOŘÁDNÁ SETKÁNÍ
Pokud je čas a chuť, sejdou se dospělí 

na mimořádném kurzu, který pořádáme 
ve spolupráci s Pavlem Kovarčíkem nebo 
Johankou Strnadovou. Letošní podzimní 
kurz se uskuteční s Johankou 16. 10. a 6. 11., 
budeme tvořit z hlíny a porcelánu a glazovat. 
Už se moc těšíme. Jsou to příjemně stráve-
né chvíle s příjemnými lidmi naladěnými na 
stejné vlny.

VÝROBKY
Odměnou za celoroční práci je Den ote-

vřených dveří. Keramická dílna se v ten-
to den, většinou je to čtvrtek před první 

KROUŽKY
Kroužky v keramické dílně startují od 

úterý 14. září, a to v 16 hodin kroužkem pro 
děti s rodiči, na který navazuje v 17 hodin 
kurz pro dospělé, oba pod vedením kerami-
ka Pavla Kovarčíka z Vojkovic. Ve čtvrtek 
16. září se poprvé sejdou v kroužku školní 
děti s vedoucí Mgr. Mrázkovou a paní Evou 
Válkovou.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Každoročně o prázdninách se pořádá kurz 

keramiky pro děti s názvem „Prázdniny 
s keramikou“. Ani letošní rok nebyl výjim-
kou a pod odborným vedením Pavla Kovar-
číka a organizačním zajištěním paní Květou 
Vašíčkovou se děti seznámily se základními 
modelovacími technikami, malováním kera-
miky i s točením na kruhu. Na konci kur-
zu se svými uměleckými dílky z naší dílny 
pochlubily rodičům a odnesly si je domů. 

Vzhledem k vysokým teplotám přišlo 
v průběhu táborového pracovního dne vhod 
koupání v bazénu, za změnou činnosti se 
děti chodily proběhnout na Starec nebo si 
zašly na zmrzlinu. Zajímavá byla i exkurze 
do pražírny kávy v Židlochovicích.

Prázdninový kurz je mezi dětmi velice 
pozitivně hodnocen, práce s hlínou je baví 
a navazují zde nová přátelství. Letos se sešel 
opravdu super kolektiv, děti byly pracovité, 
hodné a ukázněné. Už se hlásí a těší na příští 
ročník.

Kroužky keramické dílny jsou ve velké oblibě

Květoslava Vašíčková, Eva Válková
Sdružení Židlochovice

adventní nedělí, promění v galerii výrobků 
zhotovených v dílně. Členky Sdružení dílnu 
vánočně vyzdobí, napečou cukroví, uvaří čaj 
a svaří víno. Dílna se zaplní malými krámky 
s ručními výrobky, které si mohou návštěv-
níci výstavy zakoupit. Příjemnou atmosféru 
doplní hudebním vystoupením pan mís-
tostarosta Tomáš Šenkyřík s doprovodem.

Není-li to předčasné, už teď vás všechny 
zveme a těšíme se na společné setkání.

Děkujeme touto cestou starostovi
města za fi nanční podporu

a za bezplatné zapůjčení prostor.

Po téměř rok a půl dlouhé odmlce způsobené koronavirovou pandemií se keramická dílna opět probouzí k životu. 
Po úspěšném příměstském táboře pro děti od září opět startují kroužky pro všechny věkové kategorie.

Rodiče + děti do 8 let

Kurz bude zahájen při minimálním 
počtu 5 rodičů + dětí.

Začátek kurzu:
úterý 14. 9. 2021, 16:00–17:00 h

Vedení kroužku:
Pavel Kovarčík,

Květoslava Vašíčková.

Poplatek:
600 Kč/pololetí (rodič + 1 dítě)
800 Kč/pololetí (rodič + 2 děti) 

Přednost mají ti, kteří byli 
zapsáni a mají uhrazený poplatek 

vminulém školním roce.

Provoz keramické dílny ve školním roce 2021/2022

Dospělí

Kurz bude zahájen při minimálním 
počtu 5 účastníků.

Začátek kurzu:
úterý 14. 9. 2021, 17:00–19:00 h

Vedení kroužku:
Pavel Kovarčík,

Eva Válková 

Poplatek:
2.000 Kč/pololetí 

Přednost mají ti, kteří byli
zapsáni a mají uhrazený poplatek 

v minulém školním roce.

Děti – školáci

Kurz bude zahájen při minimálním 
počtu 5 rodičů + dětí.

Začátek kurzu:
čtvrtek 16. 9. 2021, 17:00–19:00 h

Vedení kroužku:
Jindřiška Mrázková,

Eva Válková

Poplatek:
600 Kč/pololetí 

Přednost mají ti, kteří byli 
zapsáni a mají uhrazený poplatek 

vminulém školním roce.
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K poctě svatému Václavovi a jeho babičce kněžně Ludmile se v židlochovickém 
kostele uskuteční Svatováclavský koncert. Vystoupí Český fi lharmonický sbor Brno

Ke Dni české státnosti a výročí úmrtí 
sv. Václava, patrona českého národa, se 
26. září v prostředi židlochovickeho kos-
tela uskuteční koncert duchovní hudby 
Českého fi lharmonického sboru Brno. 
V programu zazní také skladba Křest sva-
té Ludmily vztahující se k letošnímu výro-
čí 1100 let od umučení kněžny Ludmily, 
české světice a babičky knížete Václava.

ČESKÝ FILHARMONICKÝ
SBOR BRNO (založen 1990) 

Vystupuje na všech prestižních evrop-
ských festivalech i významných koncertech 
a vždy dokáže posluchače uchvátit mimo-
řádným hudebním cítěním. Za úspěchy 
tělesa stojí jeho zakladatel, sbormistr a ředi-
tel Petr Fiala (1943), autor sta osmdesáti 
skladeb. Sbormistrovské a dirigentské čin-
nosti se věnuje více než padesát let.

Sbor se zaměřuje na oratorní, kantátový a 
operní repertoár, spolupracuje s nejlepšími 
světovými orchestry a dirigenty. Má rozsáh-
lou diskografi i a získal řadu ocenění: V roce 
2007 obdržel dvě významné evropské ceny 
– Echo Klassik za Soubor roku 2007 (pro-
vedení Brucknerových motet) a Nahrávka 
roku 2007 za Lisztovo oratorium Christus. 
Ocenění sbírá i na jiných kontinentech – 
japonský hudebně-kritický časopis Geijutsu 
Disc Review mu v září 2011 udělil za live 
nahrávku Dvořákova Requiem prestižní 
ocenění Tokusen. Český fi lharmonický 
sbor Brno je držitelem prestižního ocenění 
Classic Prague Awards v kategorii Vokální 
výkon za rok 2019.

Činnost Českého fi lharmonického sbo-
ru Brno fi nančně podporuje Jihomoravský 
kraj, statutární město Brno a Ministerstvo 
kultury ČR. Generální partner Českého 
fi lharmonického sboru Brno je TESCAN 
ORSAY HOLDING, a. s.

V Židlochovicích v neděli 26. září 
v kostele Povýšení svatého Kříže 
vystoupí komorní sbor, který má 

více než 50 členů.

Srdečně zveme.

Vstupenky na koncert jsou již
v předprodeji na Informačním centru, 

Masarykova 100 Židlochovice,
tel.: 547 426 024

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Program Svatováclavského koncertu

B. M. ČERNOHORSKÝ: Laudetur Jesus Christus
(1684–1742)  

W. A. MOZART: Ave verum
(1756–1791) Laudate Dominum

A. BRUCKNER: Duchovní moteta (výběr)
(1824–1896) 1. Aff erentur regi
 2. Ave Maria
 3. Locus iste
 4. Tota pulchra es Maria
 5. Christus factus est
 6. Os justi

A. DVOŘÁK: Benedictus a Agnus Dei
(1841–1904) pro smíšený sbor a varhany

P. FIALA: Křest svaté Ludmily
(nar. 1943) oratorium na text Zuzany Novákové-Renčové
 pro soprán, recitátora, smíš. sbor, fl étnu
 a varhany

   
Účinkují:

Pavlína Švestková, Lucie Mužíková – soprán,
Vítězslav Šlahař – umělecký přednes,
Martina Matušínská – fl étna,
Martin Jakubíček – varhany, 
Český fi lharmonický sbor Brno (komorní sbor)
Michael Dvořák – dirigent

<

<

<

<

<

<
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Host Svatováclavského koncertu, Český fi lharmonický sbor Brno (komorní sbor) 



Emoce v portrétech:  Fotografi e Soni Sommerové

Městská knihovna Židlochovice vás zve 
na novu výstavu fotografi í mladé autorky 
Soni Sommerové s názvem Emoce v por-
trétech.
Soňa Sommerová, Unkovice

„Fotografování se mi líbilo už od dětství. 
Měla jsem jednoduchý fotoaparát a zvěčňova-
la svou sestru. Později jsem se k fotografování 
více dostala ve chvíli, kdy jsem začala cestovat 
po světě a líbilo se mi zachycovat lidi různých 
kultur a národností. 

Hodně mě posunula vpřed digitální tech-
nika, pořídila jsem si první digitální aparát 
(používám značku Canon) a zalíbilo se mi 
pohrávat si s fotkami v editačních programech 
a vytvářet i různé koláže. 

Mám ráda také abstrakce, kde vnímáme 
světla, stíny, tvary, můžou nám evokovat 
něco, co máme skryté někde hluboko uvnitř... 
soucit, strach, lásku, smutek, štěstí…

Svůj fotografi cký vzor vyloženě nemám, 
jediné, co z fotografi í i dalších uměleckých děl 
vnímám, jsou právě emoce, které mě s dílem 

Iva Zichová
městská knihovna

spojí a vyvolají ve mně pocity či navodí stav 
mysli.“

Autorka miluje dívat se na svět kolem sebe 
a vnímat emoce v lidských tvářích. Zachy-

 Ukázka z portfolia fotografi í / www.sommerova.com 

cuje tyto jedinečné okamžiky, aby se mohly 
i později připomínat na fotografi ích. Proto 
se její tvorba soustřeďuje především na por-
tréty a reportáže.
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inzerce

Hledáme nového kolegu
na obsluhu mlýnských 

strojů

Ve Vojkovicích vyrábíme mlýnské výrobky ve velkém, ale 

nejsme anonymní továrna. V práci se všichni známe, 

 !"#$%&'()*+,&-%$%."(&/&0# 1&$%21&3#$1&'-1+45#$%&

3(+,6(&7("%89&:1&7("%8;31<&=2+!5%&.%&3#$<

www.kariera.penam.cz

tel: 721 969 019

email: kanovab@penam.cz
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Zdolání vrcholu HORY

Loňský školní rok byl, nejen pro děti 
přírodní školky Výhonek, značně specifi cký, 
a dá se předpokládat, že další překvapení nás 
čekají i v budoucnu. 

V říjnu loňského roku, jsme na tomto místě 
psali o plánované EXPEDICI NA-HORU, 
na kterou se děti ve školce právě chystaly. 
Tento projekt byl koncipován na celých 
deset měsíců školního roku a sliboval mnohé 
výzvy. V červnu byl kupodivu skutečně 
dotažen do zdárného cíle. Popisovali jsme, 
jak malí účastníci expedice začínají trénovat, 
jak zdolávají první mety svého výcviku. Bylo 
to opravdu intenzivní a všichni (nejen děti) 
se mnohé naučili. Děti se zdokonalovaly 
v samostatnosti, výdrži, odpovědnosti 
i empatii k druhým. Celý rok pilovaly praktické 
dovednosti, jako balení zavazadel, oblékání, 
obouvání, vázání uzlů, práce s kompasem, 
vaření v přírodě, sběr bylin a plodin apod. 
Část výcviku probíhala v terénu kolem 
školky a blízkém okolí. Polárníci zde šplhali 
po lanových drahách, hovořili při besedách 
s opravdovými horolezci a cestovateli, 
vybudovali vlastní meteorologickou stanici, 
zvyšovali svou odolnost stále delšími trasami 

Alžběta Hanzlová
Přírodní školka Výhonek

 Ať žije EXPEDICE NA-HORU 2021 / foto: Výhonek

(například na zmrzlinu do Nosislavi…). Část 
příprav musela být pak realizována v rodinách, 
protože přístup do základního tábora v jurtě 
byl vládními nařízeními omezen. I v tomto 
nelehkém období však účastníci expedice byli 
průvodkyněmi Desetičlenná skupina pěti- a 
šestiletých dětí a dvou báječných průvodkyň 
v plné polní vyrazila jednoho červnového 
rána z Hlavního nádraží v Brně na třídenní 
výjezd do Beskyd. S třemi přestupy, vlakem 
i busem, s batohy na zádech a odhodláním 
v srdci se druhého dne expedice vyškrábali až 
na vrchol Lysé hory a oslavili svůj celoroční 
zápas krabicí hranolek a nanuků. 

Ušli osmnáct kilometrů v kuse, překonali 
převýšení 916 m i sami sebe. Údajně nikdo 
nefňukal. Máme to za sebou a už se těšíme, 
co přinese zítřek.

Pokud „zítřek“ nepřinese hned z kraje 
školního roku nová vládní omezení, chceme 
vás všechny pozvat na první podzimní akce 
v jurtě. V sobotu 25. září v 18.00 za námi 
přijede z Prahy psycholog Milan Studnička 
z projektu Dovychovat, který nám pomůže 
pochopit rozdíly v přístupu k chlapcům a 
dívkám, i k sobě navzájem.

BRAZILSKÉ JIU-JITSU
Brazilské jiu-jitsu je bojový sport podobný 

judu, zápas pracující se soupeřovým oble-
kem (gi), opaskem (obi), ale také bez kimona 
(no-gi neboli grappling), protože jiu-jitsu je 
jen jedno. Tam, kde judo končí, my začíná-
me. Brazilské jiu-jitsu se orientuje převážně 
na boj na zemi a na submisivní techniky.

MIXED MARTIAL ARTS
Smíšená bojová umění (anglicky Mixed 

Martial Arts, zkráceně MMA) jsou plno-
kontaktní bojový sport bez využití zbraní, 
umožňující údery i chvaty, boj ve stoje i na 
zemi, a spojující různé techniky jiných bojo-
vých sportů i bojových umění.

KONDIČNÍ CVIČENÍ
Kondiční cvičení pro muže i ženy. Lek-

ce budou vedeny nejen formou kruhového 
tréninku, ale i tabaty a jiných variant posilo-

Leoš Zouhar
Sportovní klub Pretorian

vání a kardio cvičení. Nejen, že se zapotíte a 
zacvičíte si, ale naučím vás, jak cvičit správ-
ně, prevenci proti zraněním, protahování, a 
taky spálíme nějaká ta kila navíc.

POWER JÓGA
Tento druh jógy dokáže až neskutečně 

zpevnit celé tělo. Výsledky se dostavují rych-
leji než u jógy klasické, což je dáno dyna-
mičností a vyšší náročností. Stejně jako při 
ostatních typech jógy zapomenete na vnější 
svět a budete se moci soustředit pouze na 
vlastní tělo.

 
DĚTI

Též u nás probíhají tréninky brazilského 
jiu-jitsu pro děti od 6 let, a to prozatím 1x 
týdně každé pondělí od 17.00. Přijímáme jak 
úplné začátečníky, tak ty, kteří chtějí navázat 
na předchozí techniky.

Stavíme na brazilském jiu-jitsu, ale cílem 
je vybudovat návyky, jak na sobě pracovat, 
vyrovnat se se stresem, a to nejen v boji. 
Bavíme se o sebeobraně, kdy je lepší utéct, 
a kdy stojí za to zakročit. Zejména u mlad-

Pretorian je mladý sportovní klub, který na půdě města působí teprve druhým rokem. Pracuje s dospělými i s dět-
mi. Pokud jsou pro vás názvy sportovních aktivit klubu méně srozumitelné, začtěte se do následujícího článku.

Přidej se k nám! Sportovní klub Pretorian hledá nové členy

ších dětí je kladen velký důraz na koordinaci 
pohybů a uvědomění si vlastní síly.

Budeme se těšit jak na děti, tak na rodi-
če, kteří potřebují odpustit trochu páry nebo 
spálit nějaká ta kila navíc.

Rozvrh tréninků můžete najít
na stránkách www.skpretorian.cz

nebo se můžete informovat
na tel.: 725 281 218, Leoš Zouhar.

pokračování na straně 12 >>
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Víno je další člen naší rodiny: Rozhovor s vinařkou Ivou Měřínskou

Cestování po Gruzii / foto: soukromý archiv 

Ivo, jaká jsou žabčická vína obecně, co je 
pro ně typické? 

Jsou to krásná, plná vína. Díky písčité-
mu podloží, které tu máme, jsou kořenitá a 
extraktivní, daří se tu modrým odrůdám a 
rulandským. Populární je třeba Rulandské 
bílé a Rulandské šedé. 

V současné době se zaměřujete na pří-
rodní vína. Proč je ochutnat? 

Za seznámení určitě stojí oranžové víno, je 
vyrobené červenou technologií z bílých hroz-
nů. Využijeme v nich oproti klasickým bílým 
navíc to, co obsahuje slupka – vitamíny a aro-
ma, a víno tím získá zajímavý charakter. 

Naše akce se koná na konci Burčákových 
slavností, jak se podle tebe pozná dobrý 
burčák? 

Na komerčních akcích vídám světlý, slad-
ký, čirý burčák, a to není to pravé. Dobrý 
burčák poznáte podle toho, že je plný kvasi-
nek, žije, bublá a na první pohled poznáte, že 
je v kvasu.

Dagmar Kneslová
Židlochovice

Rodina Měřínských vinaří v sousedních Žabčicích už po generace. Víno je jejich koníčkem a v současné době se 
věnují také přírodním přístupům k vínu – bez zbytečných zásahů a v duchu toho, jak je zpracovávali naši předkové. 
Jejich zásadou je, že víno se nerodí až ve sklepě, jeho srdce roste na vinici. Proto jej dělají vlastníma rukama a říkají 
o svých vinicích, že jsou už vlastně členové jejich rodiny. Nyní se s nimi můžete seznámit na degustačním večeru 
18. září v Bystré Židli a zakončit tak den věnovaný vínu v našem městě, kde se konají Burčákové slavnosti. Burčák 
sice Měřínští neprodávají, ale ochutnáte tu například pét-naty a oranžová vína. Více prozradí Iva Měřínská.

Na degustaci chystáš pét-nat, to je svým 
způsobem „příbuzný“ burčáku. O co se 
jedná? 

Je to přírodní šumivé víno, baví mě tím, že 
každá lahev je svá. Je to tím, že pét-nat žije 
až do svého konce vypitím. Víno je napros-
to přírodní. Nepřidáváte do něj nic. Jedná 
se o metodu dokvašování v lahvi z prvotní-
ho kvasu. Nic se nepřidává – cukr, kvasinky 
ani oxid siřičitý. Výsledné víno je přirozeně 
perlivé, svěží, prokvašené do sucha a v lahvi 
se usadí kal. Je na vás, jestli ten kal necháte 
sedět na dně (když se vám to zadaří), anebo 
chcete mít víno hutnější a za mě chutnější a 
kal si před podáváním „promícháte v lahvi“. 

Ochutnáme kvevri víno, jak bys nám je 
představila? 

Jsou to vína, která zrála v hliněné nádobě 
kvevri, zakopané do země. Jsou to vína plné 
chuti, vůně, a mají oranžovou barvu, protože 
u nich pracujeme se slupkou a také přístu-
pem kyslíku. Díky tomu jsou tak hutná a 
plná. Výroba probíhá tak, že necháme víno 
ležet na rmutu (pomleté bobule) několik 
měsíců, čímž vyluhujeme všechny látky, kte-
ré jsou ve slupkách a pecičkách. My většinou 
dáváme rmut do kvevri na konci vinobraní 

Degustace Vinařství Měřínský
a harmonikářka Klára Veselá

V Bystré Židli

18. září od 19 hodin

Zakončete den ve znamení vína 
degustací a z Burčákových slav-

ností zavítejte na degustační večer. 
Kromě typické produkce vinařství 

ochutnáme pét-nat, kvevri, Ruland-
ské bílé v podobě oranžového vína 
a popovídáme si také o Gruzii, kde 

Iva Měřínská sbírá zkušenosti.

Klára Veselá se představí vlastní 
tvorbou na akordeon i šansony.

Informace o vstupenkách
v Bystré Židli.

v říjnu/listopadu a lisujeme v dubnu, což je 
šest měsíců. 

Zkušenosti jsi sbírala i v Gruzii, jak 
výroba probíhá tam? A jací jsou gruzínští 
vinaři? 

Gruzie samotná mě oslovila neuvěřitelnou 
pohostinností a trpělivostí zdejších vinařů. 
Výroba kvevri vín probíhá tak, že hrozny 
pošlapou a i se třapinou (ta zelená stopka, 
na které jsou bobule) je nahrnou do kvevri. 
Po dokvasu nádoby zavírají napevno, někteří 
je i zasypou pískem a vůbec tak celý půlrok 
nevědí, jak to víno vevnitř vypadá. Otevře-
ní kvevri je pak velká sláva, kleknou k nim 
a modlí se, aby bylo víno po otevření dobré. 
My si udělali do poklopu „moravskou dírku“ 
a chodíme si je upíjet, prostě raději to máme 
pod kontrolou.

Nejcennější pro nás byly jejich zkušenosti 
a rady se zakopáváním kvevri – teprve tady 
jsme se naučili, jak s nimi správně pracovat, 
a snažíme se tyto zkušenosti přenášet do naší 
praxe.

Na besedu s názvem Jak vychovávat kluky 
a jak holky je potřeba se přihlásit na adrese 
marketa.capkova@seznam.cz.

V sobotu 9. října nás čeká už tradiční 
KUKU festival pro děti i dospělé. Od 15.00 

se můžeme těšit na pohádku O červené 
Karkulce Radky Blatné. Přijede divadlo Orba 
s hudební inscenací Vlaštovky a kopec pak 
do večera rozezvučí rytmohrátky s Davidem 
Kopečkem. Na všechny čekají dílničky, hry, 
domácí občerstvení a podzimní sad nasvícený 
říjnovým sluncem.

Ve středu 20. října od 17.00 nás čeká 
povídání o svobodném vzdělávání dětí 
s Michalem Kandlerem ze Svobody učení.

>> pokračování ze strany 11



V Sokole se hýbeme hezky česky

V tomto oddílu se děti v sokolovně hravou formou učí zákla-
dy gymnastiky i atletiky. Využíváme veškeré nářadí a náčiní, kte-
ré máme k dispozici, a zařazujeme i netradiční pomůcky – krásné 
pohybové hry se dají vymyslet i s kolíčky, pexesem nebo kusem 
kartonu :-) Mezi nejoblíbenější činnosti patří zdolávání opičí dráhy. 
Rádi bychom navýšili počet členů této cvičební skupiny a zatraktiv-
nili dětem pohyb pořízením dalších pomůcek, případně obnovili 
stávající nářadí, které je mnohdy již zastaralé. Všestranné cvičení je 
základem pro všechny sporty, proto by tento druh pohybu neměl být 
odpírán žádnému dítěti.

Našemu týmu se podařilo postoupit do druhého kola soutěže 
Hýbeme se hezky česky v našem mikroregionu.

Druhé kolo bude probíhat tak, že v období od 2. do 29. 9. 2021 
budou zákazníci PENNY moci hlasovat na příslušné prodejně pro 
jednoho ze soutěžících, který postoupil do dalšího kola v mikrore-
gionu. Hlasování bude probíhat vždy pomocí útržku účtenky, kte-
rý zákazník dostane, pokud nakoupí v hodnotě, která bude rovna 
100 Kč nebo bude převyšovat 100 Kč. Tento útržek účtenky je určen 
výhradně k hlasování v soutěži, a to tak, že tento ústřižek zákazník 
vhodí do hlasovacího boxu soutěžícího, pro kterého hlasuje.

Pomozte našemu týmu k vítězství!

Ing. Dagmar Kratochvílová
T. J. Sokol Židlochovice

Napříč celou Českou republikou probíhá soutěžní akce na podporu dětských sportovních týmů, která nese krásný 
název Hýbeme se hezky česky. Tělocvičná jednota Sokol Židlochochovice se přihlásila se třemi týmy. Jedním z při-
hlášených oddílů je Všestrannost – školáci, Sokol Židlochovice. 

V nadcházející sportovní sezóně 2021–2022 nabízíme pro vaše děti 
tyto sportovní aktivity:

Všestrannost
Předškolní děti  středa 17:00–18:00 (tělocvična ZŠ Tyršova)
Cvičitelka: Vendula Švábová,
tel. 776 107 229, e-mail: vendula.svabova90@gmail.com
Mladší školní děti čtvrtek 16:00–17:00
Cvičitelka: Jana Rylichová,
tel. 777 659 820, e-mail: rylichova@sokol-zidlochovice.cz
Florbal čtvrtek 17:00–18:30
Cvičitelka: Jana Rylichová,
tel. 777 659 820, e-mail: rylichova@sokol-zidlochovice.cz

Basketbal
Přípravka – ročníky 2010, 2011, 2012 středa 16:00–17:00
Žáci – ročníky 2007, 2008, 2009 pondělí a středa 17:00–18:30
Cvičitel: Josef Kratochvíl,
tel. 603 722 130, e-mail: kratochvil@sokol-zidlochovice.cz

Badminton
Přípravka  pondělí a pátek 15:30–17:00
Cvičitel: Jan Srnec, tel. 723 119 871, e-mail: honza.srnec@gmail.com
Žáci  úterý 15:30-17:00, pátek 17:00–18:30
Cvičitelka:
Dana Otáhalová, tel. 724 311 355, e-mail: dana.otahalova@seznam.cz
Žáci soutěž  úterý 17:00–18:30, čtvrtek, pátek 18:30–20:00
Cvičitel: Jan Srnec, tel. 723 119 871, e-mail: honza.srnec@gmail.com

Stolní tenis – mix pondělí, středa 16:00–18:00, úterý 15:30–18:00
Cvičitel: Milan Sklenský, tel. 723 038 042, e-mail: sklensky@sokol-zidlo-
chovice.cz

www.sokol-zidlochovice.cz
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Nejmladší sokolstvo / foto: archiv T. J. Sokol Židlochovice 
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Fotbalový klub vykročil do nového století fotbalu v Židlochovicích

Dne 24. července proběhla oslava 100 let 
od založení fotbalového klubu Židlochovi-
ce. Na uspořádání celé oslavy měli členové 
výboru poměrně krátký čas, a to z důvodu 
různých epidemiologických opatření. I 
přesto se toto významné jubileum podaři-
lo řádně oslavit.

Během dne proběhl X. ročník turnaje 
v malé kopané Copa de Židle. Turnaje se 
zúčastnilo osm družstev, která se ve dvou 
skupinách poprala o umístění pro čtvrtfi -
nálové boje. Utkání měla vysokou úroveň. 
Následná vyřazovací čtvrtfi nálová a semi-
fi nálová utkání posunula do bojů o kov 
nejcennější týmy Družba 2017 a Bratrstvo 
teplého podšálku. Vítěze určily až pokutové 
kopy, kdy se štěstěna přiklonila k týmu Bra-
trstva.

Pro účastníky a návštěvníky byl připraven 
mini FOOD FESTIVAL, kde bylo možné 
ochutnat italskou kuchyni, mexické dobroty 
a skvělé burgery. Pro ty nejmenší byl pro-
gram zajištěn ve spolupráci s dobrovolnými 
hasiči Židlochovice a jejich technikou.

V následujícím odpoledním programu 
byli přivítáni bývalí hráči a funkcionáři klu-
bu, kteří se v minulosti zasloužili o udržení 
fotbalu v Židlochovicích. Toto mezigenerač-
ní setkání provázela bohatá diskuze a vzpo-
mínání na uplynulá sportovní léta.

Martin Žák
FC Židlochovice

Mezigenerační setkání hráčů a funkcionářů klubu, galerie fotografi í, dobré jídlo a pití a hlavně fotbal – to byla sobo-
ta 24. července, den oslavy výročí 100 let fotbalu v Židlochovicích.

Vrcholem oslav bylo fotbalové utkání fot-
balistů FC Židlochovice a Stará garda FC 
Zbrojovka Brno pod záštitou Petra Švanca-
ry a jeho hostů. Za Židlochovice nastoupili 
bývalí hráči, kteřísi zavzpomínali na svou 
fotbalovou kariéru a střetli se s hráči jako 
Petr Švancara, Jan Maroši, Libor Došek, 
Patrik Siegel, Zdeněk Valnoha, Petr Křivá-
nek a další. Celé utkání řídil rozhodčí Pavlín 
Jirků.

Výsledek utkání byl v neprospěch domácí-
ho klubu, důležitější však bylo setkání všech 
fotbalových pamětníků a nastartování dal-
ších 100 let fotbalu.

Legendy FC Židlochovice a Zbrojovka Brno (stará garda) / foto: M. Tajč

Všichni židlochovičtí hráči a pamětníci 
obdrželi od vedení klubu FCŽ Pamětní list 
a nejstarším hráčům byly v poločase z rukou 
Petra Švancary a starosty Jana Vituly předá-
ny skleněné pamětní ceny.

Celá akce proběhla za podpory města Žid-
lochovice a spřízněných fi rem VN machine-
ry, RTS, Automax, M+J Jídelna s. r. o., Bambi 
shoes Židlochovice, TOP PRINT PACKA-
GING, HORTIS Židlochovice, HEMA 
PULS, ANT LOGISTIC, Ozzakova ruční 
myčka, Hospoda na hřišti, COPYCENT-
RUM BRNO, PM BIKE, PROFIKUTIL, 
Vinárna Židlochovice.
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100 let fotbalu v Židlochovicích ve fotografi ích Martina Tajče
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Za ptactvem v Židlochovicích: Ťuhýk obecný – Lanius collurio

Ťuhýk je ptáček o něco větší než vrabec, 
o velikosti 16–18 cm, s delším ocasem a 
silným hákovitým zobákem. Samec má 
popelavě šedé temeno, přes oko široký 
černý pruh, záda má rudohnědá, hruď a 
břicho hnědorůžové. Ocas černý s bílými 
skvrnami u kořene a po stranách. Samice 
je zespodu krémově bílá, lehce tmavě vln-
kovaná, oční proužek hnědý, záda matně 
hnědá. Mladý pták se podobá samici, vln-
kování má husté.

POTRAVA
Živí se hmyzem, pavouky a bezobratlými, 

drobnými savci, ptáky, plazy a obojživelníky, 
na podzim plody rostlin. Potravu vyhlížejí 
z vyvýšeného místa a chytají ji za letu a na 
zemi. Kořist často napichují na trny stromů. 

VÝSKYT
Ťuhýk je tažný pták, zimuje ve východní a 

jižní Africe. Areál rozšíření sahá od Pyrenej-
ského poloostrova přes celou Evropu až do 
dálné Asie. V České republice se vyskytuje 
na většině území od nížin po hory, nejvýše 
ho lze uvidět v Krkonoších (1420 m n. m.).

 
HNÍZDĚNÍ

Na naše území přilétá od konce dubna do 
začátku května, odlétá koncem července, 
v průběhu srpna a jednotlivě i v září. Samec 
přilétá o 1–3 dny dříve než samice a obsazuje 
rozlehlý okrsek, do kterého se zpěvem snaží 
nalákat samice. Hnízdo je v křovinách, u nás 
nejčastěji v trnkách a růžích.

Pavel Trávníček
Židlochovice

Stavební materiál na hnízdo jsou stéb-
la, stonky, větvičky, listy, kořínky a mech, 
hnízdní kotlinka je vystlána jemnějšími 
vlákny, chlupy, žíněmi a někdy peřím. Stav-
ba trvá asi šest dnů a staví oba ptáci. Hnízdí 
jednou ročně od května do července. 

Snáší 5–6 růžově hnědých, olivově zele-
ných nebo popelavě šedých, u tupého pólu 
hustě tmavě skvrnitých vajec. Inkubace začí-
ná po snesení posledního vejce a trvá 14–16 
dní, sedí pouze samice. Krmí oba rodiče, 
hnízdo opouštějí po 12–15 dnech, další 3–4 
týdny krmí mimo hnízdo. Nejvyšší věk v pří-
rodě je 7 let. V roce 1996 byl ťuhýk zvolen 
ptákem roku.

 ZPĚV
Jako varovné používá chraplavé „gek-

dve“, při vzrušení mlaskavé „ček“, jindy volá 
„bréééét“. Zpěv je nevýrazný a tichý, složený 
z drsných vrzavých zvuků, prokládaný imi-
tacemi hlasů jiných ptáků.

Poslechni si zpěv ťuhýka

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) / foto: P. Trávníček

Virus neštovic meruněk: Je budoucnost meruněk ohrožena?

Hrozivý název neštovice vychází z pře-
kladu vědeckého jména nemoci známé 
veřejnosti jako šárka meruněk a švestek, 
tedy viru plum pox. Jednoduchá skladba 
viru tvořeného pouze řetězcem RNA je 
základem jeho vysoké nakažlivosti, určitě 
větší než dnes neblaze proslaveného viru 
SARS-CoV-2, tedy covid i neštovic.

Šarka se objevila v roce 1917 v Bulharsku, 
odkud se šířila po Evropě a v 60. letech ji 
zaznamenali na plodech meruněk na Zel-
ném trhu v Brně. Dnes je rozšířena po všech 
kontinentech!

Mgr. Jan Baltus
Český zahrádkářský svaz

JAK SE ŠÍŘÍ?
Přenášejí ji mšice všech druhů peckovin, 

a to bez omezení druhů. Nákaza se tedy týká 
i broskví a třešní! Mšice, která nasaje virus 
v nakaženém stromě, je sice infekční „jen“ 
45 minut, ale to stačí k rychlému přenosu.

 
OBRANA?

Neexistuje léčivý prostředek, jen kácet 
nakažené stromy a vše spálit. A vysadit 
rezistentní odrůdy, tedy odrůdy meruněk 
odolné vůči viru šárky. Je jich několik a 
poslední druh meruňky odolný šárce byl 
vypěstován v Lednici s názvem Sophinka.

Nakažené stromy je tedy třeba v zájmu 
nás všech ihned skácet a spálit. Tedy pokud 
chceme nadále udržet tradici vynikajících 
meruněk, která Židlochovice proslavila. 

Šíření šárky je už bohužel tak masivní, že 
vyžaduje zásadní disciplinovanost občanů, 
i těch, kteří se domnívají, že se jejich stro-
my nákaze ubrání. I když jsou zahradnické 
školky na šárku kontrolovány, nic neoch-
rání mladý stromek, pokud nejde o rezis-
tentní druh. Mšice jsou unášeny větrem do 
všech světových stran.

Jiný způsob zastavení nákazy, i vzhle-
dem ke změnám klimatu podporujícím 
nové virové choroby všech druhů, není. 
A nebude. Jen ničit zdroje nákazy a vysazo-
vat rezistentní druhy. Na internetu je dnes 
dostatek informací o odolnosti všech druhů 
peckovin, abychom si vybrali stromky pro 
budoucí generace. Tedy pokud chceme být 
odpovědní k druhým.



Vzpomínka na člověka, který v Židlochovicích prožil celé století

Tři roky po konci první světové války, 
23. srpna 1921 se v Bohušicích u Jaroměřic 
nad Rokytnou narodil v rodině Jurákových 
chlapeček, který dostal jméno Miloslav. Na 
druhé straně Brna – v Lovčicích se manželům 
Duroňovým zase narodila 30. srpna 1921 
holčička jménem Vlasta. Obě děti prožívaly 
první roky života v prostředí, které ještě bylo 
plné poválečného stresu, ale i přes naprosté 
nedostatky veškerých životních potřeb se 
s elánem plně věnuje rozvoji nové Českoslo-
venské republiky, a to zejména ve společen-
ském životě provinčních míst. Vznikají nové 
spolky a uskupení zaměřené na život v čes-
kém prostředí, a to zejména v oblasti jazyka, 
vlastivědy, sportu a další zájmové činnosti. 
Prioritou doby bylo obnovení znalosti čes-
koslovenských dějin a oproštění spisovného 
jazyka od různých germanismů nahromadě-
ných nejen v hovorové mluvě v době třista-
leté habsburské poroby.

Obě děti představují novou generaci, která 
o životě zatím nemá ani povědomí. Intenziv-
ně vnímá nově nabývané zkušenosti, k jejichž 
poznání přispívá škola, ale také společenské 
postavení rodičů. Otec Miloslava, Petr Jurák, 
se stává poštmistrem v Židlochovicích, kam 
se rodina stěhuje, a tím se dostává do společ-
nosti významných osobností městečka. On 
sám v postavení předsedy místní pobočky 
Červeného kříže se pracovně setkává s nej-
starší dcerou prezidenta Masaryka Alicí, 
a tím se celá rodina Jurákova dostává do 
blízkého kontaktu i s panem prezidentem 
Masarykem, při jeho opakovaných návště-
vách v Židlochovicích. Prestiž rodiny roste 
i osobním vztahem s významným básníkem 
té doby Petrem Bezručem, který se stává 
rodinným přítelem.

Žáčci Miloslav a Vlasta se s nesmírným 
zaujetím věnují (každý v jiném prostře-
dí) přípravě na studium gymnazia, které je 
spojené s prohloubením jazykových a his-
torických znalostí a vědomostí. Miloslav od 
dětství miluje hudbu, kromě klavíru hraje na 
několik dalších hudebních nástrojů, student-
ská léta prožívá se svým orchestrem, do kte-
rého zapojí celou řadu hudebně nadaných 
židlochovických mladých mužů. Sám hudbu 
skládal, některé jeho skladby byly vydány na 
deskách tehdejšího vydavatelství Ultraphon.

Bohužel nastává období aktivizace Němec-
ka a posléze i anšlus Rakouska a okupace 
Československa. 

Miloš a Vlasta se vinou tehdejších historic-
kých okolností setkávají na dočasném židlo-
chovickém gymnaziu. Oběma je 17 let a ani 
jeden netuší, že toto setkání je osudové.

Po skončení 2. světové války mohl Milo-
slav konečně začít studovat práva na Masa-
rykově univerzitě v Brně, kterou úspěšně 

Ing. Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek

dokončil. Pro výročí osvobození vytváří 
společně s MUDr. Krbkem pásmo pro sou-
bor Sokola Židlochovice, které je uvedeno 
i v Brněnském rozhlase.

Přichází však období, které kvůli jeho 
původu a veřejně presentovaným masary-
kovským názorům znamená jeho přeřazení 
do dělnické profese a nemožnost další veřej-
né presentace. V této době nacházel útěchu 
především v hudbě, divadle a rodině.

Oporou a největší pomocnicí po celou 
dobu je pro něho jeho žena Vlasta, první 
kritický čtenář všech jeho literárních prací. 
Vztah k rodině, zejména lásku k dětem – Pet-
rovi a Mileně – projevuje skutečně originál-
ním přístupem. Na motivy jihomoravských 
pověstí píše divadelní hru Pálavský poklad, 
kterou jim věnuje. Hra byla uváděna OSŠ 
Židlochovice a vystupovala v ní i jeho tehdy 
sedmiletá dcera Milena. Při realizaci hry, ve 
které jsem rovněž účinkoval, došlo k mému 
prvnímu setkání s rodinou Jurákovou, které 
naštěstí nebylo posledním.

JUDr. Miloš Jurák se amatérskému diva-
dlu věnuje s plným nasazením jak teoretic-
kým, tak praktickým, a tak není divu, že se 
postupně zapojuje do této práce na krajské 
i na celostátní úrovni. Účastní se řady pře-
hlídek, kde erudovaně hodnotí výkony jed-
notlivých souborů, nejen po stránce herecké, 
ale také po stránce teoretické. Své poznatky 
a příspěvky uveřejňuje v časopisech Amatér-
ská scéna, Ochotnické divadlo a v řadě regi-
onálních deníků. Je samozřejmostí, že jeho 
manželka ho na jednotlivých akcích dopro-
vází a stává se i v této oblasti jeho nerozluč-
nou společnicí.

Manželé Jurákovi se plně zapojují do spo-
lečenského života města a aktivně se věnu-
jí práci v místním Sokole. JUDr. Jurák se 
zajímá o historické vazby života městečka 
a jeho okolí na společenské dění. Poznatky 
ze studia kronik a archivů literárně zpraco-
vává a zveřejňuje v knihách, které se stávají 
nedílnou součástí knihoven mnoha obyvatel 
města. V tomto období ho často potkáváme 
na náměstí, jak rozpráví s lidmi o společen-
ském a spolkovém životě a neúnavně sbírá 

vzpomínky pamětníků na dobu minulou 
a na významné osobnosti městečka. A věřte, 
je na co vzpomínat a co zaznamenávat. Při 
těchto setkáních si uvědomujeme, jak moc 
patří ke koloritu města, a není snad občana, 
který by ho neznal.

Nakonec bylo JUDr. Jurákovi umožněno 
uplatnit se ve svém oboru, ve kterém dosa-
hoval řady uznání jako specialista na vodní 
i rybářské právo. Není proto divu, že se tento 
podnikový právník Pohořelického rybářství 
spolupodílel i na vydání Rybářského ency-
klopedického slovníku, v němž zpracovával 
podstatnou část z celého díla.

Celý život prožil v Židlochovicích a stal 
se z něho židlochovický patriot v pravém 
slova smyslu. Bohužel, čas nezastavíš, a pro-
to odchází ze zdravotních důvodů ve svých 
88 letech ze Židlochovic do Prahy. Zde 
společně s manželkou žije dalších 11 roků 
a celou dobu udržuje spojení s občany Žid-
lochovic. Jeho styky byly zaměřené jak na 
Městský úřad, tak na jeho kolegy z Vlastivěd-
ného spolku – pány prof. Wendscheho, Mgr. 
Vavříka, spolutvůrce pořadu o Židlocho-
vicích Ing. Košara, kulturní bardy manžele 
Štyglicovy, a další spoluobčany. Sám jsem 
měl možnost manžele Jurákovy navštěvovat 
i v Praze a setkání s nimi byla vždy velmi 
milá a osvěžující.

Dne 10. října 2017 zemřela jeho manželka 
Vlasta. S láskou na ni vzpomínal po celou 
dobu do 16. dubna 2020, kdy se za ní ode-
bral.

Miloslav Jurák se dožil 98 roků a stal se 
představitelem celého století jednoho měs-
tečka na jižní Moravě. Městečka Židlochovi-
ce, které na něj s úctou vzpomíná. 

V hluboké úctě k manželům Jurákovým, 
kteří by se v tomto čase dožili jednoho sta 
let. 
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“Oporou a největší 
pomocnicí po celou dobu

je pro něho jeho žena Vlasta, 
první kritický čtenář všech 

jeho literárních prací.”

Miloslav Jurák
na přebalu knihy Devatero vyprávění



Žena roku 1770 a Židlochovice: I. část

Je tomu více než 11 let, kdy jsem jako 
historička, čerstvá absolventka, nastoupila 
do Regionálního muzea v Mikulově (dále 
RMM), jehož sídlem je mikulovský zámek. 
Tato bývalá rezidence rodu Dietrichsteinů, 
širokému okolí nepřehlédnutelná dominanta 
s reprezentativním městem pod sebou, nabízí 
návštěvníkům ve svých základních prohlíd-
kových okruzích taktéž galerii obrazů tohoto 
honosného rodu.  Bohatá obrazárna se jako 
jediná navzdory ničivému požáru zámku na 
sklonku druhé světové války zachovala tak-
řka v úplné podobě. Díky ní můžeme zhléd-
nout i portrét ženy, která je označována nejen 
dnešními badateli, ale i svými současníky za 
výjimečnou ženu, která se vymykala obrazu 
běžné aristokratky 2. poloviny 18. století. 
Mnohé zajímavosti o této osobnosti jsem se 
dozvěděla díky rozhovorům s paní kolegy-
ní Brichtovou, erudovanou znalkyní rodu 
Dietrichsteinů. Informace k její osobnosti a 
důkladnému estetickému vnímání Dietrichs-
teinů často spojovala s jejich působením na 
Židlochovicku, kde vybudovali důmyslný 
systém knížecích lesů, bažantnic a rybníků. 
Dalším pramenem poznání o této ženě nám 
podává Jiří Kroupa ve svém úctyhodném díle 
nazvaném Alchymie štěstí. Natolik je fascino-
ván VI. kněžnou z Dietrichsteina, že jí věnuje 
celou kapitolu.

Kdo byla Marie Kristina a proč je spojo-
vána právě se Židlochovicemi?

Nejdřív pár personálních dat. Marie Kris-
tina, rodným jménem hraběnka Marie Kris-
tina � un-Hohensteina se narodila 28. dub-
na 1738 v Praze jako čtvrtá a nejstarší dcera 
hraběte Jana Josefa � un-Hohenstein a jeho 
první manželky Marie Kristiny z Hohenzol-
lern-Hechigenu. Své majetky měli především 
na Děčínsku, vlastnili také dva honosné palá-
ce v Praze. Otec kladl důraz na vzdělání nejen 
u synů, ale i u dcer, což bylo ve středoevrop-
ském prostoru stále neobvyklým jevem. Díky 
tomu se dostalo Marii Kristině úctyhodného 
mnohostranného vzdělání. Běžnou praxí 
u mladých aristokratek vyšších kruhů byla 
služba u dvora, respektive se stávaly součástí 
užšího okruhu dvorních dam u jednotlivých 
členek císařské rodiny. Marie Kristina se stala 
dvorní dámou a zároveň komornou arcivé-
vodkyně Marie Alžběty, všeobecně považo-
vané za nejkrásnější dceru Marie Terezie.

Koncem ledna 1764 se Marie Kristina 
u vídeňského dvora zasloužila o pozdvižení, 
když se nečekaně a náhle provdala za hraběte 
Jana Karla z Dietrichsteina, nejstaršího syna 
knížete Karla Maxmiliána Dietrichsteina. 

Mgr. Dana Vedra
Moravském zemském muzeu

Podle údajů z deníku jeho strýce Jana Jose-
fa Khevenhüllera se dlouho ženit nechtěl. 
Dokonce se chtěl vzdát správy majorátu ve 
prospěch mladšího bratra Františka Karla. 
Jeho přítel generál Mořic Lacy jej však sezná-
mil s tehdy 26letou hraběnkou. Byl okouzlen 
nejen její krásou, ale především její moud-
rostí, mnohostranným vzděláním a přívěti-
vostí. I sám Khevenhüller, neúprosný kritik 
vídeňského dvora, nenašel u mladé komtesy 
jediné chybičky. Dietrichsteinský rod mohl 
mít pádné důvody ke spokojenosti, neboť 
komtesa byla hezká, přiměřená věkem (ženi-
chovi bylo tehdy 36 let), společenská, přívě-
tivá a moudrá. 

Mladí manželé žili i po svatbě u císařského 
dvora ve Vídni. První rok po svatbě se nesl ve 
znamení slavností a ceremonií. V listopadu 
se jim narodil první potomek, syn Josef Jan 
a v následujících letech přišli na svět i další 
(celkem měli osm potomků, z nichž pět se 
dožilo dospělosti).

Jan Karel Dietrichstein byl spolu s hra-
bětem Orsini-Rosenbergem a generálem 
Lacym důvěrníkem budoucího císaře Jose-
fa II., kterého často doprovázel na jeho ces-
tách, např. do Banátu nebo roku 1769 do Itá-
lie. Roku 1767 získal Jan Karel Dietrichstein 
za své služby Řád zlatého rouna.

Roku 1769 došlo k nečekanému zvratu. 
Karel Maxmilián Dietrichstein přenechal své-
mu synovi do správy česká a severomoravská 
panství, spolu se slezskými statky zděděnými 
po Pruskovských. Jelikož ale nový kníže Jan 
Karel nadále trávil podstatnou většinu svého 
času společenským životem u dvora a eso-
terickým studiem, správě statků se věnovala 
jeho osvícená manželka. Koncem roku 1781 
převzal Jan Karel od otce i správu majorát-
ního mikulovského panství. Jan Karel Diet-
richstein se roku 1777 stal také velmistrem 
rakouské zednářské lóže. Byl otevřený eso-
teričtějším proudům zednářství – od roku 
1780 byl aktivně činný v kruhu vídeňských 
rosekruciánů a někdy bývá považován i za 
hlavu tohoto hnutí v habsburské monarchii. 
Roku 1784 stanul v čele samostatné rakouské 
velkolóže.

Na Moravě založil a vedl loveckou společ-
nost s pseudozednářskou symbolikou, nazva-
nou Diana Cacciatrice. Členové společnosti 
nosili řád v podobě miniaturního loveckého 
rohu na zeleno-bílé stužce. Společnost se 
scházela zejména na honech, častým místem 
jejich setkávání byl i dietrichsteinský záme-
ček v Kupařovicích.

Jan Karel se pravděpodobně zabýval také 
alchymickými pokusy. Měl k dispozici i kva-
litní knihovnu plnou zednářských, alchymic-
kých a esoterických spisů. Na mikulovském 
zámku se však z této jeho činnosti mnoho 
nedochovalo.

Toť v kostce o Janu Karlovi. Nepochybně 
měl se svou ženou mnoho společného. Jeli-
kož manžel vykonával výše uvedené stát-
nické diplomatické funkce u dvora, praktič-
těji založená Marie Kristina se ujala správy 
rodinných panství. Dokonce natolik dobře, 
že ji Jiří Kroupa korunoval titulem „ženou 
roku 1770“. Její genialita tkvěla v tom, že se 
dokázala obklopit schopnými, vzdělanými 
a pokrokově smýšlejícími lidmi, s kterými 
se jí dařilo prosazovat inovátorské prakti-
ky do vrchnostenského hospodaření. To se 
potýkalo se stále neúnosnějšími problémy 
spojenými s tradičním způsobem zeměděl-
ství majícím kořeny hluboko ve feudálním 
středověku. Marii Kristině vděčíme za vznik 
tzv. dietrichsteinského osvícenského okruhu, 
který hrál velmi důležitou roli na Moravě 
v 70. a 80. letech 18. století. Díky takovým 
osobnostem se postupné inovace dařilo 
zavádět i do praxe, např. zavedení pěstování 
brambor či kukuřice.

Ze Židlochovic se stalo experimentál-
ní místo nejen pro zavádění osvícenských 
principů do hospodaření, ale také ve vědě, 
technice, hovoří se i o botanice a dokonce 
alchymii. A v prvé řadě jsou Židlochovice 
vnímány jako místo pro vytvoření tzv. „lovec-
ké krajiny“. 

Zdroje:
KROUPA, Jiří: Alchymie štěstí: pozdní osvícen-

ství a moravská společnost 1770–1810.
Brno 2006.

POPELKA, Kristina: Miss osvícenství. Tajemství 
české minulosti. Duben 2013, s. 26–29.
www.rmm.cz/czech/dietrichstein.html

O Marii Kristině z Dietrichsteina, jejím působení v Židlochovicích
a o prvním letu horkovzdušného balónu na Moravě

Marie Kristina z Dietrichsteina (1738–1788),
roz. 6 un-Hohenstein.

Zdroj: Regionální muzeum v Mikulově.

17Volný čas: z historiewww.zidlochovice.cz
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Rok na vsi v práci, zábavě a náboženství: Září

Žně končí a s nimi pomalu odchází 
i léto. Na stromech pomalu dozrává ovoce 
a děti velmi dobře vědí, kde je nejzralejší a 
nejchutnější. A právě teď, když zve všechno 
k podzimnímu hodování, vzpomene si 
na děti škola a nemilosrdně je vyruší 
z prázdnin.

Ještě nestačily prošmejdit celý Výhon 
s lesíkem na jeho vrcholu, neužily si 
krásného dovádění ve vodě řeky Svratky 
a nestačily uskutečnit všechny chlapecké 
a dívčí hry, a už aby chystaly tabulky a jiné 
pomůcky do školy. Nic z přírodního dění 
neuniklo jejich pozornosti. Olše a topoly 
na břehu Švarcavy – to byly mohutné hrady, 
z jejichž výše bylo možno skrytě pozorovat 
celé široké okolí. Přelézt plot do zámeckého 
parku (ale zejména do jeho sadu a zeleninové 
zahrady) bylo největším dobrodružstvím, 
které na kluky čekalo. Ano, bylo zde riziko, 
že budou přistiženi nekompromisním 
zahradníkem, který neměl k ráně daleko, ale 
to ovoce, to stálo za nějaký ten pohlavek, a 
v případě přistižení sousedem i za ten nářez 
od rodičů. 

Na pastvinách bylo možno kdykoliv 
uspořádat bitvu vojsk Židlochovic 
s nepřátelskými vojsky z Blučiny nebo 
Nosislavi. Jó, to byly prázdniny. Jak mají kluci 
po tom všem myslet na slabikáře, či jak se to 
jmenuje, které maminka na konci školního 
roku schovala někde v komoře. I ti nejmladší 
jdou do školy hrdě, bez doprovodu rodičů, 
kteří mají více než dost práce na polích či 
v sadech. Však co, musejí se o nové žáčky 
postarat jejich starší sourozenci. I to vede 
děcka k samostatnosti a spoléhání se na 
sebe. No a nějaké to poškorpení a trocha slzí 
nikomu neuškodí, i když jsou první dny ve 
škole pro všechny zlé.

Dětská svobodná mysl se brání pravidlům 
školního řádu, který omezuje jejich navyklou 
volnost a podle kterého musejí kromě rodičů 
a kmocháčků poslouchat ještě i pana řídícího. 
A tím vlastně končí jejich bezstarostné 
mládí a začíná starost a odpovědnost, které 
se nezbaví až do své smrti.

Tak je třeba využit aspoň chvíle odpoledne, 
kdy se neučí. Však kluci musí ochutnat 
všechna jablka v okolí a zjistit, která jsou 
zralejší, pokřoupat i třeba ještě zelené švestky 
a přitom si pochvalovat, jak už sú slaďounké 
(i když křiví hubu). Kyselé nezralé jablko 
je přece tou největší pochoutkou a kluk 
bude maminku do krve přesvědčovat, že už 
přece musí být zralé, když má jádra dočista 
černá, ačkoliv není ani trochu barvoslepý. 
Musí přece nějak obhájit to odpolední 
dobrodružství, kdy je v sádku málem chytil 
pantáta Pukl. I když mu utekli, ještě z daleka 
slyšeli, jak za nimi křičí: „Vy sakramenti 

Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek 

usoplení, počkejte, až vás chytím! Já vám dám 
krást cizí jabka! Který čert vás sem přivedl, vy 
nepodarky zlodějské! Jak vás švácnu, tak vám 
hnáty pozpřerážím! Taková pakáž!“ 

Ale kluci, kde už jim byl konec. No, pravda, 
Jan si při tom roztrhl gatě a Fan odřel celou 
nohu. Však taky když přišli domů, maminka 
hned poznala, co se děje. A bez meškání 
udeřila: „Ty potvoro jedna, cos zasej dělals? 
Kdes šmejdil, tak už něco řekni a nestůj jako 
svatý za dědinů. Mluv, nebo ti jednu lisknu a 
bude to. No však počkej, až přijde tata, to bude 
virvajs, to si nepřej.“ To Fan na tom byl hůř. 
Kromě toho, že dostal nadané, ještě kulhal 
na odřenů nohu a z jablek ho bolelo břicho a 
hučelo mu v něm jako při bouřce. 

Podívejme se nyní na selský dvůr, kde 
je po celý rok nejvíce práce. Práce sice 
nenápadné, ale přísně pravidelné. Je to práce 
kolem dobytka, a tomu patří prvořadý zájem 
rolníka. Chlapi dělají na polích, jezdí s koňmi 
po formankách, případně pro nádeníky 
„za prácu“ (každý sedlák měl již své stálé 
nádeníky, kterým zajišťoval práce koňmi, 
nádeník mu potom splácel tyto služby vlastní 
prací na jeho polích dle potřeby – v poměru 
5 dní ruční práce za jeden den práce s 
potahem – žádné peníze, žádné mzdy, čistě 
směnný obchod).

O ostatní se stará žena. Uvidíte-li ji jít 
v neděli do kostela v parádním oblečení, 
nezáviďte jí. Často vypadá o deset let starší, 
než ve skutečnosti je. Když se jí zeptáte, tak 
vám odpoví: „Nevím, na kterou nohu mám 
nejdříve skočit. Vstávám ještě za tmy, abych 
to všechno stihla podělat. Zatopit pod kamny, 
ohřát prasatům, vypustit husy a ostatní 
drůbež a dat jim něco na zobání. A potom, 
krávy poklidit a podojit, chlapa na pole 
vypravit a ošetřit mléko. A to už svítí slunko. 
Včíl děti vypravit do školy, vykydat hnůj, 
dobytku nasypat řezanky, zamést náspja, a 
honem už vařit oběd. O poledni zase všechno 

poklízet, děckám dat oběd a sama nemám 
na něj ani čas, ani chuť. V létě musím oběd 
odnést až na pole, aby nádeníci nenadávali, 
že musí čekat, když na kostele již poledne 
odzvonili. Odpoledne pouklízet v domě a hned 
je večer. Dobytek řve, tak zase poklízet, a tak 
furt dokola. To se člověk naběhá z kuchyně 
do chléva, po žebřu na půdu pro krmení, do 
sklepa pro erteple, a pořád dokola. Kolikráte 
si ani nohy necítím.“ 

Nejhorší práce jsou řezání sečky a nošení 
vody pro dobytek. Ty se opakují s neúprosnou 
pravidelností. Sekačku obsluhují kluci, horší 
je to s vodou. Napaječky nejsou, a tak se musí 
nanosit voda pro dobytek v kýblech, a to je 
jich i několik desítek. A to je, pane, dřina.

Jídlo se v době polních prací odbaví všelijak. 
Na mezi, ve stínu pod stromem nebo u vozu 
se rychle pojí polévka z jedné velké mísy. Je 
to buď fazolová s nudlemi, nebo kmínová, 
případně zasmažená s drobením, jindy zase 
zelňačka či bramboračka. Jako druhý chod 
jsou buchty – tvarohové, s povidlím nebo 
jen posypané drobenkou. Voda ze studánky 
doplní oběd. Při letních vedrech se do vody 
přidá trochu octu, aby byla kyselejší a lépe 
zahnala žízeň. Po obědě hospodyně posbírá 
nádobí a odnese ho domů. Nádeníci se zase 
dají do práce a večeři dostanou, až se vrátí 
z pole. To bývá zpravidla kafe a buchty. Co 
nesní, vezmou domů pro děcka. Maso se 
vaří zřídka. 

S vařením měly hospodyně vždy starosti. 
Po velkém uvažování to však nakonec byly 
buchty nadívané povidly, tvarohem nebo 
mákem, jindy kaše, která se vařila z jahel, 
prosa, kukuřice, ovesná či jiná. Dochucovala 
se mletýma křížalama, mákem nebo skořicí, 
také pro změnu pěry se švestkama nebo 
posypané, zkrátka moučná jídla po celý 

pokračování na straně 19 >>
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týden. Maso je pro sedláka nevýhodné, 
protože v létě zabíjet nemůže a kupovat 
maso u řezníka taky ne, ostatně nemá na to 
ani peníze. Ty má jen několikráte do roka, 
po žních, po sklizni řepy a po odprodání 
dobytka, hlavně selat. Běžné výdaje za 
domácnost se kryjí tržbou za mléko, 
prodejem vajec, případně prodejem drůbeže. 
Potom není divu, že i v selském stavení často 
chybějí peníze.

Nedílnou součástí stravy byly brambory 
– někdy jen tak vařené ve slupce, jindy 
pečené v troubě nebo zpracované s moukou 
a zapečené – netyja (pro lepší chuť s mletým 
mákem), škubánky nebo bramborové placky 
jak ze syrových, tak z vařených brambor. Ty 
se dělaly přímo na plotně a sypaly se mákem 
s cukrem. Zvláštní pochoutkou byly pro 

děti brambory pečené v ohni. Kluci snášejí 
nať z celého pole, aby dosáhli pořádně 
kouřícího ohně. Přes ten pak skáčou a běhají 
v jeho dýmu, až jsou černí jako čerti. Po 
pravdě tak i smrdí. Brambory naházené do 
žhavého popela se musejí jíst horké. A věřte, 
jsou daleko chutnější než ty samé, pečené 
doma v troubě. Je to asi tím, že nejsou 
umyté a osolené. Přehazují se z ruky do 
ruky a pojídají jako mimořádná pochoutka s 
mohutným foukáním, aby nebyly tak horké 
a děcka od nich neměly spálenou celou pusu 
i s jazykem. 

Nedělní oběd býval ve všech domech stejný. 
Jakmile zvonilo poledne, tak hospodyně 
zalévala velkou mísu nudlí hovězí polévkou, 
takže jak se přišlo z kostela, hned se jedlo. 
Maso se nijak neupravovalo. Podávalo se 
vařené s knedlíkem a zelím nebo s omáčkou. 
Porcování masa připadlo hospodyni. 

>> pokračování ze strany 18 Největší kus dostal hospodář. Děti jenom 
po kousíčku, „na ovoňání“. Nedostatek masa 
v létě byl kompenzován převahou vepřového 
a uzeného v zimním období.

O slavnostních příležitostech se objeví 
koláče, v zimě, kdy je dostatek sádla, 
i koblihy. Velikou pochoutkou byly velké 
koláče (táče) pečené v chlebové peci. 
Bývaly tenké, tvarohem a povidly bohatě 
plněné. Když se nešetřilo s tukem, bývaly 
kraje obzvláště vypečené a křupavé. O tuto 
pochoutku se mohly děcka potrhat. Chleba 
se pekl v selských chalupách v pecích. Naráz 
se peče pět až šest bochníků chleba, a ty 
se musely dojíst do posledního drobečku. 
Vždyť chleba to je Boží dar. 

Úryvek z připravované brožury:
Rok na vsi v práci, zábavě a náboženství.

Ilustrace: Karel Svolinský

Samostříl neboli kuše jako domovní znamení

Všichni víme, že zločinnost kvete v každé 
době. Ve víkendové příloze Tajemství 
mechem zarostlá rozhlasové stanice Vltava 
z 11. dubna loňského roku se dovídáme něco 
o tom, že jeden dům stál na straně zločinu 
v Židlochovicích 15. století. Archeolog 
Ludvík Belcredi ve zmíněném pořadu 
vypravuje na základě své knihy Hrad Skály 
aneb o prstenu paní Elišky, jak po skončení 
husitských válek na začátku 15. století 

Jana Baroková
Vlastivědný spolek

vznikaly na Moravě loupeživé bandy lapků, 
které pustošily kraj. Podle něj jistý Erhart 
Puška z Kunštátu, moravský šlechtic z rodu 
pánů z Kunštátu, založil družinu lapků, která 
se tímto zločinným konáním zabývala. Král 
Václav IV. dokonce vydal kvůli řádění těchto 
band tzv. generální pardon: Pokud zločinní 
šlechtici uvedou členy svých loupeživých 
hord, král jim udělí pardon. Důležitým 
centrem boje s lapky byla Jihlava. Jedním 
z nejhorších lupičských středisek bylo 
panství Viléma Sudlice z Litovan. Jeho bandy 
loupily v kraji a pro svoji loupeživou činnost 
nevystačily pouze s hradem, popř. tvrzí svého 

pána, potřebovaly nutné zázemí – tak zvané 
stavy. Byly to úkryty v jednotlivých obcích, 
kde se lapkové mohli skrýt a kde mohli 
uschovávat svůj lup: potraviny, píci pro koně, 
látky, peníze, víno, slad, ale i kříže nebo 
monstrance. Nad těmito domy byl pro lepší 
orientaci zavěšen samostříl neboli kuše jako 
domovní znamení, že zde naleznou přístřeší 
– jeden takový prý býval i v Židlochovicích. 
Není však známo, kde stával a komu patřil. 

Zdroj: 
Tajemství mechem zarostlá: Český rozhlas 3, 

stanice Vltava, sobota 11. 4. 2020.

pozvánka
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KAROSÁRNA / LAKOVNA
OSOBNÍ VOZY / DODÁVKY / DÍLY NÁKLADNÍCH VOZŮ

AGROTEC a. s.
Brněnská 74, Hustopeče
E-mail: skodaservis.hustopece@agrotec.cz

Tel.: +420 519 402 458

AGROTEC a. s.
Brněnská 74, Hustopeče
E-mail: skodaservis.hustopece@agrotec.cz

Tel.: +420 519 402 458

• LAKOVÁNÍ

• KAROSÁŘSKÉ PRÁCE

•  POJISTNÉ UDÁLOSTI – pomoc

s vyřízením, možnost zapůjčení 

náhradního vozidla

• LAKOVÁNÍ

• KAROSÁŘSKÉ PRÁCE

•  POJISTNÉ UDÁLOSTI – pomoc

s vyřízením, možnost zapůjčení 

náhradního vozidla

www.agrotecauto.cz
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Zámek v pol. 60. let 20. století / foto: archiv T. Dratvy

 Zámek v říjnu 2019 / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Claire Lombardo: Nejhezčí dny našich životů

Po přečtení pár stránek vás kniha chytne a nepustí. Stanete se 
po několik večerů tichým společníkem rodiny Sorensonových. 
Budete s nimi prožívat všechna jejich trápení a radosti.

Nové knihy

pokračování na straně 27 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
COLGAN – Knihkupectví 
u jezera, STEEL – Čas změn, 
REES – Milostný dopis

Společenské romány
MADELEINE – Tajemství 
mezi námi, PAULL – Včely, 
APPLEYARD – Naděje v 
oblacích

Psychologické romány
STONEX – Strážci majáku, 
JONES – Nevlastní sestra, 
MARTINEZ – Psáno s lítostí

Historické romány
WEIR – Šest tudorovských 
královen: Kateřina 
Howardová, CHADWICK 
– Irská princezna

Romány českých
a slovenských autorů
HOŠKOVÁ – Když se přání 
(ne)plní, MADLE – Seznam 
zapomenutých dětí, STANČÍK 
– Pravomil aneb Ohlušující 
promlčení

Detektivní romány a 
thrillery
MAYNE – Dívka pod hladinou, 
CORNWELL – Kvantum, 
OHLSSON – Henryho 
tajemství, CHILD – Ochránce

Životopisy
a autobiografi cké příběhy 
MENASCHE – Mělo to 
smysl?, MACEK – Helena 
Vondráčková, PREISSOVÁ 
– Jak jsem nebyla na Lvech a 
jiné příhody

Literatura faktu
WAISMAN – Chlapec z 
Buchenwaldu, HÖSCHLOVÁ 
– Lékařem mezi pouští a 
minami, KROC – Letenka do 
neznáma aneb Rozhovory 
přes oceán

Cizojazyčná literatura
CHRISTIE – The Plymouth 
Express, VIEWEGH – What’s 
so special about Christmas 
anyway?, AMOS – Amazon 
Rally

Audioknihy
GOUNELLE – Muž, který chtěl 
být šťastný, REID – Jediné 
pravé lásky, VONDRUŠKA – 
Případ masopustních maškar, 
CHRISTIE – Zapomenutá 
vražda
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Kulturní a sportovní akce v září 2021

25. 9., 18:00 | ROZDÍLY VE VÝCHOVĚ KLUKŮ A HOLEK
Beseda s psychologem M. Studničkou z projektu Dovychovat. 
místo: u jurty nad hřbitovem (v deštivém počasí v jurtě)
pořádá: Přírodní školka Výhonek
cena: 300 Kč za osobu; 500 Kč pro pár.
Přihlášky předem na e-mailu marketa.capkova@seznam.cz.

PŘIPRAVUJEME V ŘÍJNU
8. 10., 18:00 | VEČER SOKOLSKÝCH SVĚTEL
pořádá: T. J. Sokol Židlochovice

9. 10., 15:00 | KUKU FESTIVAL PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
pořádá: Přírodní školka Výhonek

20. 10., 17:00 | BESEDA VZÁJEMNĚ DOBROVOLNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ
pořádá: Přírodní školka Výhonek

Na co dále se můžete těšit v říjnu: 
David Motlíček ve spolupráci s Orlem Židlochovice připravuje 
výstavu fotografi í pořízených během čtyřměsíčního pobytu na 
norských Lofotech.
Vernisáž fotografi í se bude konat 15. října v 18:00 v galerii restau-
race Za Komínem. Součástí vernisáže bude i prezentace s komen-
tářem.

VÝSTAVY
3.–30.9. | VÍTĚZSLAV RUBER: ZUMPERK
Vernisáž výstavy proběhne 3. 9. v 17:30 hodin.
Výstava obrazů je přístupná denně od 9:00 do 17:00 hodin.
místo: Malá galerie RTIC
pořádá: Městské kulturní středisko

15. 9. – 19. 11. | SOŇA SOMMEROVÁ: PORTRÉTY
A REPORTÁŽE
Výstava fotografi í je přístupná v půjčovní době knihovny
(pondělí, středa a pátek 8:00–11:00 hodin a 12:30–17:30 hodin).
místo: Městská knihovna Židlochovice
pořádá: Městská knihovna Židlochovice

3. 9., 20:30 | POJÍZDNÝ BIOGRAF: HOŘÍ,  MÁ PANENKO
Filmový večer bude zahájen již v 18:30 s Vinařstvím Na Důlku.
místo: nádvoří Komunitního centra (za deště ve Stodole)
pořádá: město Židlochovice
vstupné: dobrovolné
 
4. 9., 13:00 | 110 LET OD ZALOŽENÍ
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Můžete se těšit na slavnostní průvod od židlochovického zámku, 
ukázky zásahu a činnosti hasičů, výstavu hasičské techniky a vyba-
vení, hasičskou akademii pro malé děti, a výstavu fotografi í. 
místo: náměstí Míru
pořádá: Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice

6.9., 8:30–16:30 | KOLÁČ PRO HOSPIC
místo: u kašny pod věžákem v Židlochovicích
pořádá:  Diecézní charita Brno

13.–15. 9. | ŽIDLOCHOVICKÉ HODY 
místo: náměstí Míru
pořádá: T. J. Sokol Židlochovice

16. 9., 14:00 | PODZIMNÍ PIKNIK
sraz: u radnice
pořádá: Komise por občasnké záležitosti

17. 9., 16:00 | GYMPL (V) ZÁŘÍ:
LETNÍ NOC V ZAHRADĚ GYMNÁZIA 
Společenská akce pro absolventy školy i širokou veřejnost 
místo: zahrada gymnázia
pořádá: Gymnázium Židlochovice

18. 9., 13:00–18:00 | SLAVNOSTI BURČÁKU
Regionální vinaři, Cimbálová muzika Ivo Farkaše. 
místo: areál Robertovy vily
pořádá: město Židlochovice

20. 9., 18.00 |  ŠÁLEK ČAJE 
místo: klubovna Komunitního centra
pořádá: starosta města

26. 9., 15:00 | SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
Koncert k poctě sv. Václavovi a výročí 1100 let od umučení kněžny 
Ludmily, české světice a pramáti knížete Václava. Vystoupí Český 
fi lharmonický sbor Brno (komorní sbor).
místo: kostel Povýšení svatého Kříže
pořádá: město Židlochovice,
 Římskokatolická farnost
vstupné: 150 Kč, senioři 110 Kč
předprodej: na Informačním centru

pozvánka

Cardio Dance / Tabata pro ženy
propojení energické zumby s účinným intervalovým 
cvičením (jednoduché cviky – dřepy, výpady, plank…)
pomůže s úbytkem tuků, tvaruje celou postavu
každé pondělí 18:30–19:30 hodin (začínáme 6. 9. 2021)
100 Kč / vstup na lekci

MINI Zumba pro nejmenší
pohybové cvičení pro nejmenší děti – 4–7 let!
přizpůsobené dětem – zahřátí, protažení, jednoduché 
taneční kroky a choreografi e, hry, cvičení na žíněnkách
každé úterý 16:00–17:00 hodin (začínáme 7. 9. 2021)
70 Kč / vstup za lekci

Zumba/Tabata pro dívky
pohybový kurz pro dívky 8–13 let
zahřátí, protažení, zumba (jednoduché taneční choreo-
grafi e), tabata (kondiční cvičení), hry
každé úterý 17:00–18:00 hodin (začínáme 7. 9. 2021)
70Kč / vstup za lekci

Všechny kurzy probíhají v Orlovně v tělocvičně.

Kontakt:
Petra Dvořáková

tel.: 720 192 921 nebo e-mail: petra.vintrlikova@seznam.cz
FB stránka: Petra Dvořáková – fi tness lektorka
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KURZY V ORLOVNĚ
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Naučná literatura
KUTROVÁ – 151 dní po 
evropských stezkách, 
PREUNKERT – Alpy na 
elektrokole, HLADKÁ – Sestry, 
ROUGIER – Rozvíjíme logické 
myšlení

KNIHY PRO DĚTI

Pohádky
HOŠTIČKOVÁ – Pohádky 
z Kouzelného palouku, 
WEITZE – Jak bylo malé 
růžové slůně jednou velmi 
smutné a jak vše dobře 
dopadlo

Pohádkové příběhy
KRATOCHVÍL – Kočkopes 
Kvído, BULA – Jak tukoni 
zachránili strom, DUBUC 
– Medvěd a šeptání větru

Příběhy o dětech
SMOLÍKOVÁ – Devět 
malých zahradníků, ŠPIČÁK 
– Kubíkova cesta, BUYEA 
– Nejlepší učitel na světě

Fantasy a sci-fi  romány
STEN – Hluboký hrob 3: 
Modrá záře, BARDUGO 
– Griša 3: Zkáza a naděje, 
O’DONOGHUE – Všechny 
skryté dary

Humorné příběhy
MCNAB – Dostaňte mě 
odsud!, TOLONEN – 
Strašidelný dopis, WALLIAMS 
– Bestie z Buckinghamského 
paláce

Komiksy
NĚMEČEK – 4 prázdninové 
příběhy Čtyřlístku, SOULE 
– Star Wars

Naučná literatura
KUČÍK – Parkour s Lukášem 
Kuldou, WEINLICH – Sirkové 
hlavolamy, CÍLKOVÁ 
– Skládáme a vystřihujeme 
z papíru

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

KříŽidle Víta Funka: Právo

Smlouva o pronájmu půdy
Zástupci občanů rozhodující o vině či nevině

 při soudním procesu (např. v USA)
Latinsky zákon
Nejvyšší právní dokument v ČR
Oprávnění poslance k výkonu své funkce
Město, ve kterém sídlí Nejvyšší soud České republiky
Veřejný ochránce práv
Nařízení, které vydává obec
Předchozí rozhodnutí soudu sloužící jako vzor pro ostatní

TAJENKA: Název pro úvodní část písemného textu, který má zpravidla slavnostní ráz.
(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.) 

Rozluštění tajenky z minulého čísla: Kreolština

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

inzerce

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím dům nebo stavební pozemek se zahradou. 
MUDr. Eduard Minks. Tel.: 605 401 865.

Neurologická ambulance v Židlochovicích 
hledá do svého kolektivu fyzioterapeutku nebo 
fyzioterapeuta. Prosím ozvěte se nám:
neurologiezidlochovice@seznam.cz.

<

<

IT PRO MALÉ FIRMY PROFESIONÁLNĚ – správa počítačové sítě, 

management infrastruktury, outsourcing, konzultace.

SPOLEHLIVÝ POČÍTAČOVÝ SERVIS PRO DOMÁCNOSTI – oprava a 

údržba počítačů, instalace a zabezpečení systému, domácí sítě.

JAROSLAV DVOŘÁK
ŽIDLOCHOVICE 
www.ITgomak.cz
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    Loučení s létem na koupališti / foto: J. Bělohlávková

Snídaně pod rozhlednou, čekání na slunce / foto: M. Moudrá

 100 let fotbalu, program pro děti / foto: M. Tajč

Běhy na Výhon, vyhodnocování výsledků / foto: M. Mžíček

Snídaně pod rozhlednou, při východu slunce / Z. Vlasák

Běhy na Výhon, nejmladší závodníci / foto: M. Mžíček

Divadelní představení, 20 přípěhů 20. století / foto: M. MoudráLetní večer s biografem, hudbou a vínem na Robertově vile / foto: M. Moudrá

24 Fotoreportáž měsíce      MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ


