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V minulém Zpravodaji jsme hovořili 
o hlasování v soutěži pro projekt Líchy, jak 
jsme dopadli?

V naší kategorii jsme skončili jen o pár 
desítek hlasů druzí. Musím ale říct, že 
v posledních dvou dnech speciálně náš 
projekt při hlasování vykazoval problém 
a nebylo možné  hlas vložit.  Po ověření jsme 
pořadatele soutěže E.ON na tuto skutečnost 
upozornili, E.ON chybu sice přiznal, ale hla-
sování už zprovozněno nebylo. Je to mrzuté, 
šance  jsme určitě měli.

Jan Vitula: Tradice drží společnost pohromadě

Židlochovice se dostaly na seznam  
nominací i v další soutěži, na Cenu za 
architekturu byl navržen komplex Komu-
nitního centra. 

V  soutěži je vybráno třicet objektů z celé 
republiky, to, že je tam i naše Komunitní 
centrum, je pro nás velká pocta.  Právě na 
hody se zde byla podívat mezinárodní poro-
ta, celý objekt si důkladně prošla. Bylo vidět, 
že stavba porotu zaujala, většina z jejích 
členů se dost vyptávala a měla řadu upřes-
ňujících dotazů i pochvalných poznámek 
směrem k celkovému řešení. Teď čekáme 
na listopad, kdy budou vyhlášeny výsledky. 
Vtipné bylo, že se porota potkala i se stárky, 
kteří všechny členy komise zaučovali, jak se 
napít z juchačky.

Milena Moudrá
redaktorka

Předpokládám, že jde opět hlavně 
o prestižní záležitost.

Ano, je to především cena za architekturu 
a pro mě je krásným ohodnocením už to, že 
se objekt dostal do užšího výběru. Jsme mezi 
republikovou špičkou. Je to hlavně cena pro 
architekta, ale zároveň i ohodnocení pro 
investora. 

Jak jste zmínil, hodnotící komise přijela 
během hodových slavností. Jak prožíváte 
hody Vy?

Musím se přiznat k jedné věci, a to, že mě 
hody kdysi vůbec nebavily.

Hody nás baví

Hody v Židlochovicích, jaké 
byly

Střípky ze života Židlocho-
vické hasičské župy
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Jako kluk jsem nikdy za stárka nešel a 
juchání v kroji mi připadlo jako naprosto 
šílené. Poprvé jsem se k hodům  přiblížil za 
mého prvního starostování v roce 2006/7.  
To ale byla krátká doba, hody se mě dotkly 
jen okrajově.  Teď už je po několik let proží-
vám naplno, užívám si je a věřím, že stejně je 
zažívají i obyvatelé města. 

Hody mě dnes opravdu baví a mám pocit, 
že jsou rok co rok vždycky o něco lepší. Je 
to hodně dané lidmi, kteří tvoří židlocho-
vickou chasu.  Je to živá skupina nadšenců, 
skvělá parta.  Líbí se mi, že jsou tam seni-
orní stárci, kteří vědí, jak co běží, mají jas-
nou představu, umí to, a zároveň se mezi 
nimi objevuje i mladší generace, která se od 
nich učí.  A i ti, co už za stárky nechodí, se 
mezi ně stále a rádi vrací. Je tam velmi dobrá 
atmosféra. 

Vnímám také výrazný progres u kluků, 
když projdou rolí hlavního stárka. V průbě-
hu těch pár dnů každý z nich vyzraje, stanou  
se z nich chlapi. Je to  dáno tím, že najednou 
musí korigovat padesátičlennou neposednou  
skupinu. Všechna čest, jsou to mladí kluci, 
nikdy nikoho neřídili. Děvčata mají lítání 
a zařizování také nad hlavu a ještě navíc jsou 
schopné s ženskou laskavostí plnit poslání 
zachránkyně, když na jejich partnery přijde 
krize. Já sám už vím naprosto přesně, kdy 
a kde najdu zhrouceného a naprosto  vyčer-

paného  hlavního stárka s hlavou v dlaních, 
protože nemůže na nástup seskupit padesát 
nezkrotitelných kobylek (smích). Vždycky 
u něj stojí jeho stárka a utěšuje ho. Až na 
výjimky se tento scénář opakuje s naprostou 
přesností.

Co máte na hodech nejradši?
To se tak jednoznačně nedá říct.  Těším se, 

až polezeme v neděli večer do Svratky, i když 
je tam příšerná zima. Úplně stejně rád pobu-
du s chasou ve čtvrtek večer v sokolovně při 
krájení krůty ještě před tím, než přesně na 
půlnoc vyrazíme  k hlavní stárce na stavění 
májky. Mám je rád.

Dovedu si představit, že stavění u stárky 
je hodně hlučnou záležitostí,  co sousedé?

Hody jsou zkrátka hlučná akce, hluku se 
vygeneruje opravdu hodně.  Řekl bych ale, 
že za ta léta se hodové  bujaré veselí stává 
tradiční záležitostí, a jestli něco drží společ-
nost pohromadě, tak jsou to právě ty tradice. 

Že se lidé umí sejít a bavit se spolu. Hody bez 
hluku si  představit nedovedu.

Jsem rád a chtěl bych lidem poděkovat, že 
to akceptují a snášejí, i když třeba musí ráno 
vstávat  brzo do práce. 

Na co se v nejbližší době mohou obyva-
telé města těšit?

Jsem velice rád, že po roce odkladů kvůli 
covidu mohu veřejnost pozvat  na prohlíd-
ku nového pavilonu základní školy a jídelny. 
V rámci dne otevřených dveří v pátek 8. říj-
na  se bude možné  do nových prostor podí-
vat a já bych doporučil každému, kdo může, 
aby na prohlídku zašel.  

Nejen za sebe, ale i na základě pochvalných 
reakcí návštěv, které do budovy už nahlédly, 
si troufám říct, že se povedla opravdu úžasná 
věc.

V rámci tohoto dne budou probíhat  i další 
aktivity,  zajímavé pro všechny věkové kate-
gorie. Srdečně zvu.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na sklenku vína, 25. října v 18:00 hodin v klubovně Komunitního 
centra Židlochovice.

Ing. Jan Vitula, starosta

Pozvánka na Den otevřených dveří pavilonu přírodních věd na základní škole

Milí přátelé,

v pátek 8. října vás srdečně zvu na Den 
otevřených dveří pavilonu přírodních 
věd a školní jídelny na základní škole. 
Navštívit však budete moci nejen nové 
budovy základní školy, ale můžete si 
také prohlédnout expozici zábavního 
vědeckého VIDA! centra, brněnské hvěz-
dárny, pojízdné technické laboratoře 
FabLab. Kromě toho se však v prosto-
rách nových učeben budou konat pre-
zentace o ochraně životního prostředí, 
přípravě chytré čtvrti v Židlochovicích a 
také o chystaném projektu sdílení osob-
ních automobilů. Experti vám v 17 hodin 
předvedou, jak bude za rok snadné si 
v našem městě půjčit auto, kolik vás to 
bude stát, a také se budete moci podívat 
na nejmenší elektromobil automobilky 
Škoda. Přijďte a nahlédněte do budouc-
nosti našeho města.

Těším se, že se tam spolu potkáme.
Ing. Jan Vitula
starosta města Židlochovice



3Informace ze samosprávywww.zidlochovice.cz

Den otevřených dveří

PAVILONU PŘÍRODNÍCH VĚD
Základní školy Židlochovice, Tyršova 611

Workshopy:

8 10 2021. . 14:00–18:00|

Doprovodný program:

Chytré Líchy | výstava projektu – areál ZŠ

FabLab – areál ZŠ

VIDA! science centrum – areál ZŠ

Hvězdárna a Planetárium Brno

– Masarykův kulturní dům, společenský sál

SVČ Lužánky | Polybus – areál ZŠ

Badatelství, robotika |ukázkové hodiny – areál ZŠ

Proč a jak se klima mění, co nás čeká podle předpovědí vědců
16:15–16:30
16:30–16:45

Proč se města přehřívají a co s tím můžeme dělat
Jak plánují Židlochovice snížit svou uhlíkovou stopu a jak se připravují

17:00–18:00 ve spolupráci s Autonapůl www.autonapul.cz
Principy, ekonomika, jak to fuguje; následně praktická ukázka.
Seminář o carsharingu

Vozidlo (elektrická Škoda CityGo) bude vystaveno celý den

na extrémy počasí
16:45–17:00 Jak se připravit na vedro, sucho či přívalové deště?

na parkovišti před školou.

Příklady inspirativních projektů z českých měst a obcí

16:00–16:15 Fakta o klimatu



Očkování je cesta z nekonečných lockdownů:
Rozhovor s odborníkem na prevenci Jindřichem Vobořilem 

Ať začneme odlehčeně. „Jak to děláte, že 
jste tak dobrý?“ Takto začínávaly v 90. letech 
rozhovory s Václavem Klausem.

Ono je potřeba říci, že jsou to aktivity 
za 30 let. Tak výkonný jak Klaus nejsem. 
Ale musím říci, že poslední rok je náročný 
opravdu hodně. Měli jsme dlouholeté 
know-how z testováním našich klientů na 
žloutenku, které jsme testovali na přístrojích 
jedné jihokorejské fi rmy. A ta vyvinula i testy 
na covid. Tak mi přišlo logické, že bychom 
službu testování nabídli široké veřejnosti.

Jak na to lidé reagovali?
Tak jak jsme očekávali. Lidé byli za tuto 

možnost vděčni, protože se mnoho lidí chtě-
lo jistit a chovat bezpečně. Horší bylo, jak na 
to reagoval stát.

Co udělal špatně? Pamatuju si, že jsme 
v květnu 2020 společně posílali apel vládě, 
aby se testování nasadilo. A skutečně se 
pak později rozjelo.

To sice ano, ale o několik měsíců později, 
když už nešla pandemie zastavit. Tlačili jsme 

Jan Vitula 
starosta města

na to, aby se začalo testovat hned v loňském 
létě minimálně v domovech pro seniory. To 
se nestalo, a tak v nich zemřelo zbytečně 
moc lidí. Testovalo se pouze v brněnských 
sektorech, kde jsme to zajišťovali, a tam byla 
situace dobrá. S testováním veřejnosti to byl 
podobný příběh.

Proč myslíš, že jste byli v republice jedi-
ní, kdo testoval tisíce lidí denně?

Protože stát nastavil ekonomiku testování 
tak špatně, že to bylo velmi rizikové rozjet. 
Museli jsme nejprve zainvestovat miliony a 
doufat, že stát bude testování hradit dosta-
tečně dlouho, ne jen jeden měsíc kolem 
silvestra, jak říkal původně. V Rakousku to 
nastavili daleko lépe, otestovali 400.000 lidí 
denně a zemřelo jim jich tam taky 3x méně.

Rakousko je pár desítek minut autem 
daleko. Proč to u nich šlo a u nás ne? 

Protože u nich si stát nemyslí, že má dělat 
všechno sám. Testovat i očkovat prostřed-
nictvím nemocnic nemohlo nikdy fungovat. 
Nemocnice mají široké spektrum úkolů a 
testování braly jen jako doplňkovou činnost. 
V Rakousku to vše dělají od začátku velké 
zdravotnické nevládky, a proto tam byli tak-
to úspěšní.

Nyní se zabýváte mobilním očkováním a 
se svým speciálně upraveným truckem jste 
byli i v Židlochovicích. Jaký je o to zájem?

Hlavně musím říct, že mobilní očkování, 
kdy se jezdí přímo za lidmi na obec, začalo 
hrozně pozdě. Kdyby se takto očkovalo od 
začátku, paralelně vedle velkých center, měli 
bychom dnes třeba o 20 % vyšší proočkova-
nost. Teď je to komplikované, protože zájem 
je, ale ne tak velký, aby se to v rámci nasta-
veného systému proplácení ze zdravotního 
pojištění dalo utáhnout. Takže se obávám, 
že se k těm potřebným 80 % proočkovanosti 
nedostaneme. Muselo by se to udělat stejně 
jako v Rakousku. Bez toho se bojím, že opět 
přijdou lockdowny.

A je reálné, že se to změní? 
Nevím, ale musím doufat. Pokud by mě 

náhodou lidé vykroužkovali z 25. místa kan-
didátky SPOLU, tak to můžu i sám v rámci 
tvorby legislativy navrhovat a být nablízko 
vládě, ale to asi není příliš pravděpodobné. 
Proto musím doufat, že příští vláda se bude 
chtít více inspirovat v Rakousku, kde to děla-
jí dobře.
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Jindřich Vobořil je muž mnoha řemesel. Vystudovaný teolog v 90. letech založil Společnost Podané ruce, která je 
dnes největší českou organizací pomáhající závislým. Rozjížděl projekty po celém světě – například v Afghánistá-
nu, radil vládám na všech kontinentech. Osm let byl národním protidrogovým koordinátorem a zasloužil se o vel-
ký posun celého oboru. Díky svým celosvětovým kontaktům a zkušenosti s terénní prací byl prvním, kdo u nás 
rozjel veřejné testování na covid-19 v největším českém testovacím centru na brněnském výstavišti. S mobilním 
týmem byli i u nás v Židlochovicích. Nyní ve velkém organizuje mobilní očkování v několika krajích. A kromě toho 
nyní i kandiduje do sněmovny.

Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 17. září 2021
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu na akci „Vybavení interié-
ru přístavby a školní jídelny ZŠ Židlocho-
vice“ se společností MY DVA group a. s., 
Osadní 28, Praha, která se v zadávacím 
řízení umístila jako první.
uzavřít smlouvu o dílo s fi rmou Laboro 
ateliér s. r. o., Choceň, na akci „Projekto-
vá dokumentace – cyklostezka Tyršova, 
parkovací stání“, za cenu 246.500 Kč bez 
DPH, s termínem dodání konceptu PD ke 
schválení objednatelem do 31. 12. 2021.
pronajmout byt č. 4 na Coufalíkově 
nám. 347 v Židlochovicích panu J. Jedlič-

<

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

kovi, a to od 1. 10. 2021 do 28. 2. 2022, za 
nájemné 1 Kč za dobu nájmu. Náklady na 
energie hradí město.
opětovně vyhlásit záměr prodeje čás-
ti pozemku, par. č. 1446/1, o výměře cca 
50 m2, ve vlastnictví města Židlochovice, 
za kupní cenu 3.000 Kč/m2, za účelem 
výstavby dvojgaráže.
uzavřít smlouvu se Státním fondem život-
ního prostředí ČR o poskytnutí podpory 
ve výši 1 685 336,40 Kč na akci „Svratka 
nad Židlochovicemi: Povodňový park“.

RM schvaluje:
uzavření Smlouvy o dodávce měřiče oka-
mžité rychlosti (MOR) v Židlochovicích, 
Žerotínovo nábř., silnice II/425 v km 7,6, 
včetně dodávky a montáže technologie 
i instalace stožáru, na základě předložené 
cenové nabídky, se spol. AŽD Praha, 

<

<

<

s. r. o., a pověřuje starostu města podpi-
sem smlouvy.
rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu pro rok 
2021.
ceník za uložení stavební suti ve sběrném 
dvoře: 1 kbelík / 10 Kč, větší množství / 
1000 Kč / 1 tuna.
personální změny v Komisi pro plánování 
sociálních služeb dle přílohy. 

RM jmenuje:
od 1. 10. 2021 vedoucím odboru infor-
matiky Městského úřadu Židlochovice 
Tomáše Kubu a vedoucím odboru majet-
ku města Městského úřadu Židlochovice 
Ing. Karla Krále.

<

<

<

<



S intenzifi kací čistírny odpadních vod jdeme do fi nále

Ve Zpravodaji jsem průběžně informoval 
o tom, jak se vyvíjí práce na intenzifi kaci 
čistírny odpadních vod (dále ČOV). Po více 
než roce stavebních a rekonstrukčních pra-
cí můžeme říci, že se blížíme do závěrečné 
fáze projektu. K dnešnímu dni má investor, 
kterým je VAK Židlochovicko, proinvesto-
vaných 67 mil. Kč z celkových 87 mil. Kč. Do 
konce tohoto roku by měly být veškeré práce 
dokončeny. 

ČOV Židlochovice, která slouží našemu 
městu a obci Vojkovice, funguje nepřetržitě 
bez větších rekonstrukčních zásahů od roku 
1996. Bylo by pouze otázkou času, kdy by 
bylo nezbytné rekonstrukci ČOV provést 
– současně je jisté, že čím později bychom to 
udělali, tím by byly náklady vyšší. Jsem rád, 
že jsme se před třemi lety rozhodli intenzifi -
kaci čistírny zrealizovat. 

Zajistili jsme důležité fi nanční zdroje, 
včetně těch dotačních, které činí 33 mil. Kč. 
V budoucnu by takto kompletní rekonstruk-
ce byla komplikovanější, mnohonásobně 
dražší a určitě bychom nedosáhli na takto 
vysoké dotační peníze.

Náročnost celého projektu spočívala a stá-
le spočívá v tom, že veškeré stavební a rekon-
strukční práce, včetně instalace nových tech-
nologií, jsou prováděny za plného provozu. 
K dnešnímu dni bylo v rámci plánovaného 
díla provedeno 80 % prací. Byly například 
sanovány obě aktivační nádrže a žlaby, posta-
veny dvě nové dosazovací nádrže odpoví-
dající moderním standardům, instalována 
nová čerpadla a byl zrekonstruován objekt 
pro personál zajišťující obsluhu. Rovněž byla 
vybudována nová regenerační nádrž. Jejím 
účelem je regenerace biologických mikroor-
ganizmů, které čistí vodu ve výše zmíněných 

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

aktivačních nádržích. Regenerační nádrž 
v původní ČOVce nebyla. Její dostavba zlep-
ší kvalitu čištění. Součástí projektu intenzi-
fi kace je také rozšíření ČOV o třetí stupeň. 
Tím je defosforizace neboli odbourávání 
fosforu. 

V poslední době jsou ekologická témata 
předmětem nejrůznějších veřejných debat, 
ve kterých můžeme sledovat velkou názo-
rovou pestrost. K ekologickým problémům 
patří také kvalita vody. Jsem moc rád, že 
naše město společně s VAK Židlochovicko 
přispěje k tomu, že do řeky Svratky bude-
me vypouštět kvalitněji vyčištěnou vodu, 
a tímto zrealizovaným projektem konkrétně 
přispějeme ke zkvalitnění životního prostře-
dí, v němž žijeme. Židlochovice společně 
s Vojkovicemi touto intenzifi kací získávají 
novou, moderní ČOV, která svou koncepcí 
a novými technologiemi odpovídá součas-
ným legislativním požadavkům. Kvalita čiš-

Tomáš  Šenkyřík, pohled na novou dosazovací nádrž / foto: M. Moudrá

tění vody, hospodaření s dešťovými vodami 
a kanalizace patří mezi důležité infrastruk-
turní prvky města. Proto se i nadále budeme 
zabývat těmito tématy, a to ve smyslu nejen 
budování, ale také rekonstrukce a údržby. 
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oznámení

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Starosta města Židlochovice 
vyhlašuje výběrové řízení

pro obsazení místa v organizační 
složce města Židlochovice 

– Komunitní centrum: 

pracovník Komunitního centra 
– sociální pracovník.

Jedná se o plný pracovní úvazek
na dobu určitou

do 31. 12. 2022 s možností 
prodloužení.

Nástup: listopad 2021.

Zájemci se mohou přihlásit
do 15. října 2021.

Bližší informace naleznete na 
internetových stránkách města

www.zidlochovice.cz
 v sekci Aktuality.

Detail dosazovací nádrže, v níž se usazuje biologický kal / foto: M. Moudrá



Obnova porostů a ošetřování dřevin Rosenbaumova pásu

Pás založil místní právník a milovník 
přírody JUDr. Mirko Rosenbaum v době 
výstavby sídliště, tedy v 70. letech 20. století. 
Je tvořen převážně stromy rodu lípa a jasan, 
příměs tvoří topoly, duby, javory, borovice 
a smrky. Dřeviny byly vysázeny poměrně 
nahusto a po 50 letech růstu porost dospěl 
do stavu, kdy se většina jedinců ve skupinách 
navzájem utlačuje. Stromy mají většinou jed-
nostranně vyvinutou korunu, terminály jsou 
často pokřivené, v korunách stromů je častý 
výskyt suchých a nemocných větví. U smrků 
je odklon stromů od porostu velmi nebezpeč-
ný, v minulých letech se již několik stromů 
vyvrátilo až na zem. Taktéž keřové patro je 
již v nevyhovujícím stavu, porosty keřů jsou 
značně proschlé a s prorůstajícími nálety.

Z výše uvedených důvodů jsme nechali 
zpracovat projekt obnovy Rosenbaumova 
pásu, na který se nám podařilo získat dotaci 
z Operačního programu Životní prostředí. 
Projektovou dokumentaci pro nás zpraco-
vala zkušená zahradní architektka Ing. Jitka 
Vágnerová, realizaci zajistí židlochovická fi r-
ma Hortiscentrum, s. r. o.

Při realizaci projektu bude u většiny jedin-
ců proveden bezpečnostní a zdravotní řez 
s cílem zlepšit jejich stav a funkci a prodloužit 
maximálně jejich setrvání na stanovišti. Pro-
vedení těchto zásahů v době, kdy jsou stromy 
ještě poměrně mladé, povede k výraznému 
zlepšení a stabilizaci celého vegetačního prv-

Ing. Martin Dratva
Odbor investic a majetku

ku a k prodloužení jeho životnosti. U mnoha 
stromů bude nutné bohužel provést i pokáce-
ní, a to především z důvodu špatného zdra-
votního stavu, poškození stromů a též kvůli 
silnému konkurenčnímu prostředí. Jejich 
odstraněním dojde zároveň ke zlepšení pod-
mínek pro růst ponechaných perspektivních 
dřevin. U keřových skupin bude provedeno 
většinou zmlazení či průklest keřů.

Kromě ošetření a kácení stávajících dřevin 
budou vysazovány nové stromy a keře, dojde 
k doplnění mobiliáře z akátového dřeva a 
budou zhotoveny mlatové a kamenné cesty. 
Celkem bude při realizaci projektu pokáceno 

Na podzim budou po letech projektových příprav zahájeny práce na realizaci akce s odborným názvem „Obnova 
dřevinného vegetačního prvku podél Sídliště Družba v Židlochovicích – Rosenbaumův pás“. Rosenbaumův pás 
je větší liniová výsadba dřevin oddělující frekventovanou silnici na Brno od Sídliště Družba, jejíž hlavní funkcí je 
tvořit hlukovou, optickou i prachovou bariéru. Pro život obyvatel přilehlého sídliště je to tedy velmi důležitý vege-
tační prvek.

52 stromů, ošetřeno 54 stromů a 14 skupin 
keřů. Při výsadbě 75 nových stromů budou 
použity převážně domácí druhy (habr, javor, 
dub, jeřáb, třešeň) a doplněny o zajímavé kul-
tivary či exotické druhy (okrasné třešně, jina-
ny, jírovce či jeřáby). Navrženo je též dopl-
nění keřového patra, bude vysazeno celkem 
191 keřů (pustoryl, šeřík, tavolník, tis, ptačí 
zob či kalina).

Realizace akce bude probíhat od podzimu 
2021 do června 2022, při ošetřování stromů 
bude lokálně omezen provoz v blízkém oko-
lí vegetačních prvků, dbejte prosím pokynů 
realizační fi rmy.

Obnova Rosenbaumova pásu, vizualizace cílového stavu

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR začínají už v pátek 8. října

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.

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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Do Židlochovic přijede vědecko-technická show
a exponát spojující vesmír s nanosvětem

Díky úspěchům brněnských institucí 
a fi rem z oblasti vesmírných technologií, 
elektronových mikroskopů a nanotechnolo-
gií se Jihomoravský kraj a město Brno před-
staví na světové výstavě EXPO s expozicí na 
téma propojení dvou světů Micro & Macro. 
Upravená verze exponátu z dílny brněn-
ských autorů ze studia Visuálové a architek-
tů Chybik+Kristof bude příštích šest měsíců 
putovat po Jihomoravském kraji. Micro & 
Macro modul pomocí media-serverem říze-
né projekce umístěné v dutém kvádru ukazu-
je dva neznámé a krásné světy, zážitek umoc-
ňuje kombinace LED pásů i užití termofolie 
a zrcadlového obkladu, tedy materiálů silně 
spojených s obory vesmírných technologií a 
mikroskopie. V Židlochovicích bude modul 
vystaven v městské knihovně od 18. do 
31. října. 

Židlochovice ožijí vědou a technikou 
zejména v pondělí 18. října od devíti hodin 
ráno, kdy v okolí základní školy vypuk-
ne zábavní i naučná show pod taktovkou 
známých brněnských popularizátorů vědy 
a techniky. Přesný program, mapku akce 
i novinky z tour najdete na stránkách www.
vedaatechnikajede.cz a na Facebooku i Insta-
gramu @brnoregion. „Věda a technologie 
z našeho regionu pronikly nejen do celého svě-
ta, ale i za hranice stratosféry. Když už jsme 
díky tomu vidět na EXPO v Dubaji, rádi by-
chom tady na jižní Moravě hravě a netradičně 

Lukáš Wiesner
Jihomoravské inovační centrum

přiblížili nejen vesmírné technologie a elektro-
novou mikroskopii, ale vědu a techniku obec-
ně,“ říká ředitel VIDA! science centra Lukáš 
Richter. Právě VIDA! je jednou z institucí 
popularizujících vědu a techniku, které do 
Židlochovic přijedou.

Žáci, dospělí i rodiny s dětmi se mohou 
těšit na bohatý program, který sestavili zku-
šení vidátoři z VIDA! science centra, odbor-
níci na mimoškolní vzdělávání ze Střediska 
volného času Lužánky a průkopníci digitál-
ního řemesla z pojízdné dílny FabLab Expe-
rience – FabLab navíc na místě zůstane až do 
středy. Návštěvníci vědecko-technické show 

Jihomoravský kraj a město Brno se účastní světové výstavy EXPO v Dubaji. Upravená kopie jejich exponátu dopl-
něná hravou vědecko-technickou show Věda a technika jede! přijede 18. října i do Židlochovic.

si mohou vyzkoušet 3D tiskárny, mikropájky 
nebo elektronový mikroskop, zažijí pouta-
vé chemické a fyzikální pokusy, díky inter-
aktivním exponátům získají nové znalosti 
o fyzikálních jevech a otestují své schopnosti 
práce s nářadím a základní technikou. Od 
října navíc na stránkách www.micromacro.
cz poběží kvíz plný zajímavostí z oborů ves-
mírných technologií i mikrosvěta.

Cílem celého projektu je ukázat lidem, 
proč Jihomoravský kraj a město Brno repre-
zentují Českou republiku na tak významné 
události, jakou je světová výstava EXPO, 
a zároveň jim přiblížit zábavnou a zajímavou 
stránku vědeckých a technických oborů, kte-
rými region vyniká.

FABLAB EXPERIENCE
nejnovější vychytávky digitálního řemesla

FabLab Experience je návěs kamionu, kte-
rý se po zaparkování promění v dílnu plnou 
moderních digitálních výrobních strojů 
a technologických vychytávek. Návštěvní-
kům všeho věku ukazuje digitální řemes-
lo zábavnou a hravou formou. Dává nejen 
možnost dozvědět se aktuální informace 
o moderní výrobě a prototypování, ale také 
si všechny stroje vyzkoušet a něco si na nich 
vyrobit. Koncept vychází z populární sdíle-
né dílny FabLab Brno, kde se díky velkému 
zájmu o exkurze a školení rozhodli přivést 
sdílenou digitální dílnu přímo k mladým 
„makerům“, tedy tvořivým lidem, primárně 
po jižní Moravě, ale i celé republice.

FabLab

 Polybus pokračování na straně 8 >>
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„V pojízdné dílně FabLab Experience si 
můžeš na vlastní kůži vyzkoušet digitální 
řemeslo. Stroje, které s sebou vezeme, ti umožní 
například 3D tisk z plastů, laserové řezání dře-
va, CNC obrábění nebo třeba polepy či potisky 
na triko. Díky tomu můžeš svým nápadům 
a projektům dát reálnou a hmatatelnou podo-
bu. Kromě toho vezeme i robotické rameno, 
které čeká, jaké pohyby ho naučíš a elektrono-
vý mikroskop, co zobrazí i ten nejmenší detail,“ 
říká manažer FabLab Experience Daniel Šín.

POLYBUS
pojízdná dílna a technická učebna

Polybus je auto, které ve svém nitru ukrý-
vá spoustu nářadí, pilek, pájek, termolisů 
a dalších přístrojů. Díky nim dokáže vytvo-
řit miniučebnu pro technické vzdělávání 
v podstatě kdekoli. Do tréninku praktických 
dovedností a získávání zkušeností s prací 
s nářadím a moderními přístroji zkušení 
lektoři ze Střediska volného času Lužánky 
zakomponovávají hry i zamyšlení se nad 
současnými tématy. Polybus nabízí nový 
pohled na propojování předmětů i komplex-
ní vzdělávání dětí a ukazuje zajímavou a hra-
vou stránku technických oborů.

VIDA! science centre
vědecké pokusy a interaktivní exponáty

Vědecko-zábavní park VIDA! se drží 
známé zásady „škola hrou“. Ukazuje dětem 
i dospělým krásy chemie i fyziky, nejčastěji 
díky zajímavým a efektním pokusům a inter-
aktivním exponátům, kde si člověk může 
vědu a techniku doslova osahat a vyzkoušet 
na vlastní kůži.

Zábavní vědecký park VIDA!

>> pokračování ze strany 7

„Zábavní vědecký park VIDA! přiveze pře-
devším své cestovní exponáty. Vyzkoušíte si 
prohozené uši, bezednou truhlu, teplotisk, 
závod kol nebo kompas pro magnet. Na našem 
stánku si budete hrát a přitom objevovat, jak 
funguje svět kolem nás. Díky našim malým 
exponátům hravě zvládnete pochopit přírod-
ní jevy, jako je moment setrvačnosti, kladka, 
tekuté krystaly, feromagnetismus nebo optické 
klamy. VIDA! vás přesvědčí, že věda je zába-
va,“ doplňuje ředitel VIDA! science centra 
Lukáš Richter.

MICRO & MACRO QUIZ
Kolik vesmírných vychytávek v regionu 

vzniklo a jak hluboko jihomoravští vědci 
pronikli do nanosvěta? Na tyto a mnohé další 

otázky odpovídá Micro & Macro quiz, který 
si lze zahrát na stránkách www.micromacro.
cz. Jihomoravský kraj se stal centrem vesmír-
ných technologií i elektronové mikroskopie 
– je tedy na čase zjistit, díky čemu se o čes-
kých vědcích a inženýrech mluví po celém 
světě.

Aktuální program akce začínající v pondělí 
18. října v 9:00, mapu rozmístění dílen, stán-
ků a exponátů i nejnovější informace najdete 
na webu www.vedaatechnikajede.cz a na Fa-
cebooku a Instagramu @brnoregion.
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V da
a technika
jede!

MICRO
MACRO
TOUR

do Židlochovic 
18.–  31. 10. 2021

EXPO MODUL
Navštivte kopii exponátu ze 
sv tové výstavy Expo v Dubaji.

POLYBUS
Vyrobte si n co v dílnách 
a seznamte d ti se základními 
nástroji a technikou.

V!DECKÁ SHOW
Zkušení lekto!i z VIDA centra 
ukáží, že i chemie a fyzika 
mohou být zábavné.

FABLAB
EXPERIENCE
Poznejte digitální dílnu a tvo!ení
budoucnosti, 3D tisk, elektronový
mikroskop, digitální frézku a další.

www.vedaatechnikajede.cz
www.micromacro.cz

@brnoregion
@brnoregion

VĚDA A TECHNIKA JEDE! do Židlochovic

18.–31. 10. 2021

VIDA: VĚDA! na kolech

18. 10. 2021 9:00–18:00
areál základní školy, v případě 
nepříznivého počasí Masarykův 
kultruní dům, společenský sál

Středisko volného času Lužánky: Polybus

18. 10. 2021 9:00–18:00 areál základní školy

FabLab

18.–22. 10. 2021 9:00–18:00 areál základní školy

EXPO modul

18.–31. 10. 2021
půjčovní doba 
knihovny

městská knihovna



Komunitní centrum se představuje veřejnosti 

ARTETERAPIE PRO DOSPĚLÉ
každé druhé úterý
16:00–18:00 hodin

Arteterapie neboli léčba uměním je oblíbe-
nou aktivitou využívající výtvarnou tvorbu 

k podpoře zdraví, seberozvoje a růstu.
Určeno pro skupinu 6 dospělých osob.

Kontakt:
Mgr. Jana Surovcová

tel.: 737 748 410
jana.surovcova@zidlochovice

Mgr. Jana Surovcová
Komunitní centrum

Nabídka aktivit centra je pro většinu z nás stále velkou neznámou. Aby tomu tak nebylo, budeme  pracovnice cen-
tra stále častěji potkávat  i  na kulturně společenských akcích. Naposledy to bylo v rámci Slavností burčáku a těšit 
se už nyní můžeme na prezentaci služeb během farmářského trhu. 

CVIČENÍ PRO SENIORY
pátek 9:00–10:00 hodin

Cvičení je zaměřeno na seniory.
Vychází z kombinace protahovacích

a posilovacích cviků.
50 Kč / lekce

Kontakt:
Mgr. Danuše Ursacherová

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

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

každý poslední čtvrtek v měsíci
10:00–12:00 hodin

Trénování paměti je určeno seniorům jako 
prevence vzniku Alzheimerovy nemoci.

Kontakt:
Zdeněk Choura

tel.: 731 150 949
choura@atlas.cz

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA VEČER S ASIJSKOU KULTUROU 

10. října 2021 | 17:00 hodin

Těšit se můžete na zajímavý program, kde se nejen leccos 
dozvíte, ale také ochutnáte. 

Večer s asijskou kulturou má za cíl sblížit nás,
členy komunity napříč různým etnickým kontextem,

a zároveň se o sobě víc dozvědět. 

Program symbolicky zahájí starosta Židlochovic
Ing. Jan Vitula a dále vás jim provedou zástupci místní 

vietnamské komunity. 

Domů pak určitě půjdete plní nejen dojmů,
ale i inspirace.

S prezentací výrobků klientů Komunitní-
ho centra a Denního stacionáře se návštěvní-
ci Burčákových slavností mohli seznámit již 
18. 9. v zahradě Robertovy vily. Ručně dělaná 
mýdla, látkové tašky, roztomilá srdíčka, háč-
kovaní medvídci, ale i něco k snědku v podo-
bě výborné Růženčiny škvarkové pomazánky, 
to a ještě mnohem více jste mohli zakoupit 
právě u našeho stánku a tím podpořit klienty 
v jejich pracovním úsilí. 

Pokud vám akce utekla, ale máte zájem 
o naše výrobky, budeme se opět prezentovat 
na farmářských trzích dne 9. října a zároveň 
budeme v Komunitním centru pořádat Bur-
zu sociálních služeb, které v našem regionu 
působí, s doprovodným tvořivým progra-
mem pro děti. Všichni jste srdečně zváni. Propagační stánek Komunitního centra na Burčákových slavnostech / foto: M. Moudrá

AGILITY PRO PSY

„Agility pro psy.“  Tak odpověděla Daniela Halounová na 
soutěžní otázku: „Jaké další aktivity by se ti v programu 

Komunitního centra líbily?“.

K této otázce dospěla poctivým šifrováním v prázdninové 
hře Enigma, kterou pořádalo Komunitní centrum Židlo-

chovice, a byla vylosována jako hlavní výherce.

Cenou byla oblíbená rodinná hra Gump, kde hlavním 
hrdinou je pes a jeho páníček Béďa.
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Když gympl září

Z mnoha výzkumů o spokojenosti žáků se 
školou bohužel vychází, že čeští studenti se 
do školy netěší. Jednou z možností, jak tyto 
nepříznivé statistiky zlepšit, je neformální 
setkávání studentů s učiteli v prostorách 
školy. I proto se v pátek 17. 9. uskutečnila 
akce Gympl (v) září, jež byla zaměřena 
nejen na setkávání absolventů s učiteli, ale 
i na studenty současné, kteří se mohli vidět 
se svými spolužáky mimo lavice školních 
tříd. Bylo nachystáno bohaté občerstvení 
a reprodukovaná hudba, která rozproudila 
mnohé mladé tanečníky.

Když jsme v pondělí s kolegy hodnotili 
páteční večer, shodli jsme se na tom, že to 
bylo příjemné setkání. Věřím, že podobně 
to vnímali všichni naši současní či bývalí 
žáci. Možná jsme tímto prvním zářijovým 
setkáním založili každoroční tradici, která 
přispěje k tomu, aby nám spolu ve škole bylo 
dobře a studenti se za námi rádi vraceli. 

Tomáš Kaválek
pedagog

Ředitel školy J. Vybíral v hovoru s návštěvníkem zahradní party / foto: B. Kovarčíková

Výhonkův rok v duchu tradic a řemesel

Je prvního září a u jurty to opět ožívá. 
Vzduch už voní podzimem a Výhonem se 
nese radostné výskání, ale také srdceryvný 
pláč. Září je pro většinu dětí (vlastně 
i rodičů) začátkem něčeho nového. Přivést 
na začátku školního roku čerstvého tříleťáka 
poprvé do školky a nechat ho tam celý den 
vyžaduje značnou dávku odvahy jak pro 
dítko, tak i pro rodiče. V Přírodní školce 
Výhonek proto proběhl jako každý rok i letos 
adaptační týden pro nově příchozí děti už na 
konci srpna. Děti měly možnost si v novém 
prostředí pobýt jedno dopoledne i s rodičem 
a nasát tak příjemnou atmosféru. V prvním 
zářijovém týdnu pak sice pár slziček ukáplo, 
ale všichni se prokázali značnou dávkou 
odvahy a po prázdninách odvážně a úspěšně 
vyšlapali na kopec.

První půlku měsíce děti zvládly naprosto 
s přehledem a bylo krásné pozorovat, jak 
se děti ve školce rozkoukávají a jak už mezi 
nimi vznikají nová přátelství. Děti společně 
s průvodci prozkoumávaly nejbližší okolí 
jurty. Nováčci se seznámili s výhonkovými 
pravidly a všichni společně zvládli namalovat 
mapu školky, kam si všechna pravidla 
zaznamenali.

První pondělí v měsíci navštívili malí 
Výhonci se svými průvodci knihovnu, kde 

Markéta Mocková
Přírodní školka Výhonek

Po létě to v jurtě opět ožívá / foto: M. Mocková

jim paní knihovnice popovídala o historii 
knih. Děti nadšeně poslouchaly a následně si 
i nějaké knihy půjčily a odnesly do jurty, jak 
už jsou z minulých let zvyklé.

Celý letošní Výhonkův rok se ponese 
v duchu tradic. Návrat ke kořenům, 
k řemeslům, k tradicím. Na podzim by se 
děti měly seznámit s prací na poli a se sběrem 
surovin. Zjistí, jak péct domácí chleba, 

a nemuset tak každý den běhat do pekárny. 
Pilky, sekyrky, kladívka ani dlátka nejsou 
výhonkovým dětem cizí. Letos si ale budou 
moct vyzkoušet všechno v „profi “ dílnách a 
s lidmi, kteří tomu opravdu rozumí. Truhlář, 
řezbář, kovář, včelař… Podaří se nám sehnat 
i přadlenu? Moc se všichni těšíme, co nového 
i tradičního nás v letošním školním roce 
čeká.
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Oslavy 110 let založení Sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice

Samotné oslavy byly zahájeny slavnostní 
výroční členskou schůzí v hlavním sále 
zámku v Židlochovicích. Kromě členů sboru 
byli pozváni zástupci města Židlochovice, 
židlochovické organizace spolupracující 
s SDH a spřátelené hasičské sbory v čele 
s DHZ (Dobrovolný hasičský sbor) Gbely. 
Jedním z bodů schůze bylo i předávání 
sborových vyznamenání vybraným osobám 
a organizacím, které se nějakým způsobem 
zasloužily o činnost sboru nebo kooperují se 
sborem.

V sobotu program pokračoval průvodem 
od židlochovického zámku přes náměstí 
Míru až ke kostelu Povýšení sv. Kříže. Modré 
uniformy hasičů v průvodu oživily i kroje 
židlochovické chasy a spolku Kanava. Za 
melodie Hasičské hymny župy dr. Světlíka 
z roku 1925 (autorem hudby je Tomáš 
Bosák, text napsal Karel Otakar Hubálek) 
byla u staré radnice vztyčena městská vlajka, 
u kostela k soše sv. Floriana – patrona hasičů 
– pak zástupci sboru položili kytici a farář 
R. D. Mgr. Paweł Cebula dojemně promluvil 
a požehnal přítomným. 

Po celé odpoledne probíhala na náměstí 
Míru výstava hasičské techniky, vybavení 
i fotografi í ze života sboru. Vrcholem 

Martina Kučerová
SDH Židlochovice

110 let založení Sboru dobrovolných hasičů, slavnostní průvod městem / foto: SDH Židlochovice

programu byly především ukázky zásahů 
a činnosti hasičů – hašení oleje, odstřelení 
airbagů v autě, simulace dopravní nehody 
s vyproštěním zraněné osoby a následný 
požár auta. Malí návštěvníci si mohli 
vyzkoušet hasičský um při prolézání 
tunelu, transportem zraněného, stříkáním 
proudnicí na maketu domku nebo masáží 
srdce na fi guríně. Společně s rodiči si 
osvěžili své znalosti čísel tísňových linek, 

V letošním roce slaví Sbor dobrovolných hasičů již 110. výročí od svého založení. I přes nepřízeň současné epidemi-
ologické situace v ČR se rozhodl sdílet tuto významnou událost jak se svými členy, tak i se širokou veřejností. 

výstroje příslušníků IZS nebo evakuačního 
zavazadla. 

Závěrem chceme poděkovat návštěvníkům 
za hojnou účast a společné oslavení našeho 
výročí, Lesům ČR – LZ Židlochovice za 
poskytnutí důstojného zázemí, a především 
městu Židlochovice za dlouhodobou 
vzájemnou spolupráci a podporu naší 
činnosti. 

110 let hasičů v Židlochovicích ve fotografi ích: Odpolední program na náměstí
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„Jít za hlavního stárka je velká pocta,“ říká hlavní stárek Dominik Polák

Co pro Tebe znamená být hlavním stár-
kem?

Jít za hlavního stárka je velká pocta, oprav-
dový a plný zážitek na celý život. Na druhou 
stranu je to i velká zodpovědnost, kterou 
nelze opomíjet, a paradoxně (i když je to 
nádherná zkušenost) je to zkušenost, kterou 
chcete podstoupit jen jednou v životě. 

Jít za hlavního stárka není jen něco for-
málního, že jdete v čele průvodu a tím to 
hasne. Tímto služba opravdu nekončí. 
Povinností a starostí není málo, samozřej-
mě je to ale vše vyváženo skvělou zábavou, 
aby to nevypadalo, že být hlavním stárkem 
je de facto za trest…

Předčila skutečnost Tvoje původní 
představy o povinnostech a časové nároč-
nosti hlavního stárka?

Kdo nezkusí, neví… Určitě jsem nebyl 
úplně naivní, ale v reálu toho bylo opravdu 
hodně. Ale spíš než těžké, je to především 
hodně časově náročné… Ale byl jsem hlav-
ním stárkem moc rád. Stojí to za to.

Kdy vstupuje hlavní pár do hodových 
příprav? 

Už někdy v období března je dobré se sejít 
se svou hlavní stárkou a sesumírovat všech-
ny důležité body jak samotných schůzek 
stárků, tak hodů den po dni, aby pak prá-
ce lépe fungovala. Člověk si udělá obrázek, 
co vše je potřeba zařídit, a hlavně kdy je to 
potřeba zařídit.

Těsně před tím, než začnou samotné 
schůzky stárků, a to je zhruba v půlce červ-
na, je dobré si sjednat schůzku s pořadate-
lem od sokolů Oldou Kahounem a ujasnit 
si, jak hody budou probíhat, co má na sta-
rosti Sokol a co zase my stárci. Jsou v tom 
i drobnosti, jako je zapůjčení klíčů od soko-
lovny, abychom my stárci měli kde nacvi-

Pátek: stavění máje na náměstí / foto: R. Ivičič

čovat. A věřte, že odpovědnost za tolik lidí 
dokáže pěkně potrápit, ale zároveň i vyčaro-
vat úsměv, protože 25 párů stárků a tři páry 
sklepníků, to má prostě svoje kouzlo. Hlav-
ně se po hodech, při tolika lidech, cítíte tak 
o deset let starší. (smích)

Velice důležitým bodem je pitný režim, 
nechceme přece, aby někdo žíznil. Ale jeli-
kož jsme stárci, nemám na mysli vodu, ta 
je tu zakázaná. Mám na mysli víno, které 
je velice důležitým bodem zábavy a také 
především tance, a to podle hesla: víno učí 
tančit.

Kdy se řeší kroje? A jaké další povin-
nosti stárků bys vypíchnul?

Bez krojů by to samozřejmě postrádalo 
smysl, takže tuto věc je dobré vyřešit co nej-
dřív, nejlépe v květnu, červnu. Velkou sta-
rostí je hlavní symbol hodů, mája. Protože 
v poslední době jehličnanů ubývá, je oprav-

du nutné si prohlédnout terén zavčas, jestli 
se vůbec něco najde, nebo se změní tradice 
a řízne se první topol. (smích)

V zásadě každý bod je důležitý a žádný 
není méněcenný.

Tady jsem se snažil vypíchnout povinnos-
ti, které jsou asi nejvíce vidět a jsou skalní 
na každých hodech. Ale ve výsledku každý 
hlavní stárek ví, že hody netvoří kroje, ani 
víno, ani muzika… Ale chasa. 

A já si opravdu dovolím říct, že v Židlo-
chovicích je chasa jako nikde jinde. Úžas-
nější lidi už nenajdete. Díky nim máme tak 
krásnou hodovou atmosféru, díky nim jsou 
HODY takový, jaký jsou. Nezapomenutelný 
a vždy originální. 

Díky moc, chaso. Doufám, že jste si to 
pod mým vedením užili. Váš hlavní stárek 
Domča.

Pátek: příprava máje za sokolovnou / foto: R. Ivičič
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„Letošní hlavní 
pár byl fakt super, 
vlastně jak každý 

rok. Všechno zařídili 
– nikdo z nás neměl 
žádné starosti a my 

jsme si ty hody mohli 
krásně užívat.“

Jan Srnec



Pátek: těsně před „půlnočkem“ / foto: R. Ivičič

ní zábavy, ale my jsme i tak přesvědčeni, že 
takhle je to teď dobře nastavené. V sobotu už 
stárci chodí v kroji a dechovka ke kroji jed-
noznačně patří…

Skákat na Jahody mražený v kroji podle mě 
stárkům nepřísluší. Jsem rád, že hody pořá-
dá Sokol, s kterým je velmi dobrá komuni-
kace a který nám naslouchá.
Bez Sokola by hody nebyly. Jedna strana je 
hlavní pár, který všechno zařizuje pro kom-
fort nás ostatních stárků, ale druhá strana je 
právě zaštítění Sokolem. Organizační strán-
ka areálu, kapely – bez tohoto zajištění by 
hody nebyly. Ale to ani bez nás – stárků... 
Prostě funguje to dohromady. 

Honzo, od kdy Ty datuješ svoje stárkování?
Poprvé jsem šel v osmnácti, ale jít jsem 
chtěl už dřív. Jenomže tenkrát mi to zakázal 
Sokol, protože jsem byl moc mladý, že by se 
to lidem nelíbilo. Dnes už se to takto naštěstí 
nepraktikuje.

Jdou stárci na hody, aby mohli pít?
Nemyslím si to, já rozhodně ne. Mě to baví, 
baví mě ta tradice a celkově si myslím, že 
my stárci vnímáme hody jinak, než že je to 
o alkoholu.

Co Tě na hodech baví?
Když jsem šel poprvé, bylo to z toho důvo-
du, že byla nouze o stárky. Dnes jsou pro mě 
hody srdcovou záležitostí. Baví mě být v kro-
ji, líbí se mi dechová hudba, baví mě chodit 
mezi lidi a hlavně to, že u nás obnovujeme 
tradici. Myslím si, že židlochovické hody 
mají stále vyšší úroveň.

Čím to podle Tebe je?
Nošení krojů: většina děvčat už ví, jak kroj 
správně obléct, a těm ostatním pomohou 
zkušenější. Důležité také je, že víme, jak se 
v kroji chovat. Některé věci, jako je např. 
kouření, prostě ke kroji nepatří.
Počet stárků: Když jsem šel poprvé, bylo nás 
osm párů. Teď už druhým rokem máme stav 
dvacet pět párů a tři páry sklepnické. Je to 
strop, i když by byl zájem daleko větší.
A co určitě musím zmínit, jsou kapely. Mys-
lím, že to byl rok 2016, kdy v pátek měla 
hrát kapela Zpocená uklízečka… Tenkrát 
jsem hodně bojoval, aby kapela takového 
jména na hodech nevystupovala a povedlo 
se to. Později vznikl ten nápad, že by mohla 
v sobotu hrát jen dechovka, zvyklostí totiž 
byla moderní kapela, která střídala žánr tři 
na tři. Sokolové se hodně báli, ale nakonec 
náš návrh odsouhlasili. V sobotu hrála jen 
dechovka poprvé vloni, letos to měl být zlo-
mový rok, jestli se v tomto duchu pojede dál. 
A já myslím, že lidé přišli a že je to bavilo. 
Sice tím došlo k poklesu návštěvnosti sobot-

DĚVČATA A KROJE
S oblékáním krojů výrazně už před lety 
pomohla Eva Menšíková. Pochází přímo 
z Kyjova, a tak děvčatům radila, co a jak 
oblékat. Dnes převzala žezlo Lenka Otýp-
ková, která obléká každé hody už několik let 
5–6 stárek a počet se stále zvyšuje. Stárkám, 
které se samy doma neoblečou, pak v soko-
lovně pomáhají do kroje zkušenější holky. 

KLUCI A KROJE
Kluci diskomfort v krojích tolik nepociťují, 
jediné, co někdy bolí, jsou boty.
V současné době už mají někteří ze stárků 
(kluci i holky) kroje vlastní. Slavnostní kroj, 
který návštěvníci hodů mohli vidět v neděli, 
je jeden a vlastní ho Ondra Chvála. Ženský 
židlochovický slavnostní kroj jsme mohli 
vidět na Evě Greplové. 

Co je na hodech pro Tebe to nejlepší?
Nejradši mám nedělní odpoledne, být na 
tom náměstí v kroji. Zvlášť když vyjde 
počasí, jako poslední dva roky. Oproti okol-
ním obcím u nás v neděli odpoledne chodí 
opravdu hodně lidí. Tu neděli si opravdu 
velmi užívám, tančit s lidmi, nabízet víno… 
Mám to rád.

SEM TAM NA PŘESPOLE ZAJET
JE TAKÝ DOBRÝ
Na hodech v Židlochovicích jsme v sobotu 
večer mohli vidět skupinu stárků z okolních 
obcí, přespolňáků. Přespolňákům vyhlašuje 
místní chasa sólo pod májou, pohostí je jíd-
lem a pitím, děvčata je protočí v kole. I my 
stárci jezdíme na přespole. Jezdí se tam, kde 
hraje dechovka, mají dobré víno a krásné 
děvčice (smích).

Jezdím tam, kde hraje dechovka, mají dobré víno a krásné děvčice
Jan Srnec, šestinásobný stárek
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„Není jednoduché se do kroje obléct. Dívčí kroj má 3 spodnice a vrchní sukni se 
spoustou tkanic, které nevíte, kam uvázat. Nevíte, v jakém pořadí co oblékat, jestli 
dřív kordulku, nebo vrchní sukni, nevíte, kam schovat všechny ty šňůrky od rukávců 
a co udělat se šátkem, aby hezky vypadal a hlavně dobře držel. 
Kroj bolí. Nemůžete si pořádně sednout, nemůžete zajít na toaletu, aniž by s vámi 
šla kamarádka nebo máma. Jelito, které máte nad zadkem, aby sukně krásně trče-
ly, stahuje ramena dolů tak, že vás bolí celý člověk, během hodů potrháte čtvery 
punčochy a nejhorší jsou snad boty. Před vámi v nich šly desítky holek, které je 
vyšlapaly každá po svém, takže v nich plavete a noha se viklá na všechny strany. 
Pomoct mají tlusté ponožky, ano, trochu uleví, ale v těch teplech vám málem shoří 
noha… Přesto být stárkou je úchvátné a jsem stárkou moc ráda.“

Milena Moudrá ml., stárkou podruhé

„Sem tam na přespole
zajet je taky dobrý.“



Ondra Chvála s partnerkou v židlochovickém kroji pod májou / foto: R. Ivičič

ale kdo má kroje rád, tak si ho určitě rád 
nechá ušít a využije ho. Účelem bylo prostě 
náš kroj ukázat lidem, proto jsem šel i letos, 
přestože už jsem váhal, jestli vůbec jít. Chtěl 
jsem, aby kroj vidělo víc děcek z chasy, aby 
kroj víc poznaly. Teď vidím, že mladí reagu-
jí, a cítím z nich obrovské nadšení.  Hodně 
děcek z chasy se během hodů začalo o žid-
lochovický kroj zajímat a najednou by si ho 
chtěli taky pořídit. A to je to, o co mi šlo. 

Mimo naše hody však často vlastní kroj 
využíváme i tehdy, když jedeme s židlocho-
vickou chasou na hody do jiné dědiny jako 
tzv. „přespolní“, kde si potom užíváme hodo-
vého veselí s místní chasou. Tímto se de fac-
to snažíme propagovat kroj našeho města 
v okolí. Takže i z tohoto pohledu se může 
kroj vyplatit.

Jaká je Tvoje cesta ke stárkování?
To bylo jako skoro u všech ostatních, že je 

přemluvil nějaký kamarád. Mě také. U mě to 
byl Tonda Houdek, ale musím říct, že jsem 
do toho šel  tak trochu pod nátlakem,  nevě-
děl jsem vůbec nic a moc se mi jít nechtělo. 
Říkal jsem si: Co bych tam jako dělal?  Ale 
kamaráda přece musíte podpořit.  Šli i dal-
ší moji nejlepší kamarádi, a tak jsem šel a 
doslova mě to chytlo.

Co  znamená to „chytlo“?  Máš rád folk-
lór, dechovku? Z mého pohledu jsi na tra-
dice ještě pořád mladý.

Pro Vás jsem možná mladý, ale v krojo-
vané chase už patřím mezi „retro stárky“. 
Jinak kdo má hody rád, dokáže si odpově-
dět.  Pro mě jsou to kroje, tradice, hudba, 
tanec, zpěv, kamarádi v chase a ta hodová 
atmosféra – to se slovy těžko popisuje, ale to 
je to, co mě chytlo a přirostlo mi to k srdci. 
Znám lidi, kteří se mi diví, „proč pořád jdeš“, 
a já jen říkám: „Mě to prostě baví“ a jsem za 
to rád. Navíc jsem pořád stále svobodný, 
takže jít můžu. Už jsem taky chtěl skončit, 
ale teď naposledy  pro mě  bylo impulsem 
ukázat těm mladším, jak by to třeba někdy v 
budoucnu mohlo vypadat v židlochovickém 
kroji. A ano, folklór a vše s tím spojené mám 
rád.

Ty máš vlastní slavnostní kroj, jde 
o poměrně nákladnou záležitost. Vyplatí 
se  to?

Poslední dva roky jsme šli na hodech jako 
jediný pár v těchto krojích. Já měl na sobě 
kroj vlastní a moje stárka měla bohužel zatím 
jen vypůjčený, částečně od místního spolku 
Kanava a částečně od paní Jahodové, která 
nám kroje šije. Nákladné to samozřejmě je, 

Dovedl by sis představit, že jednou 
budou hody výhradně v židlochovických 
krojích?

Ještě minulý rok bych o tom vážně pochy-
boval, byl jsem hodně skeptický, ale po letoš-
ku už si to představit dokážu. Že za pár let 
vystrnadíme kyjovské kroje, které do naší 
oblasti vůbec nepatří… a to by bylo super.

Kterou část hodů máš nejraději?
Těžko říct… všechny hodové dny jsou 

super, i samotné přípravy na hody, ale asi  
nejvíc miluji neděli.  Člověk si to už dokáže 
víc užít, už ví, že se to blíží ke konci a že 
starosti už odpadají.  V neděli vypneme od 
starostí, a to je vidět, myslím, někdy velice 
dobře.

Po třinácti letech už můžeš  hodnotit, 
mají hody v Židlochovicích budoucnost? 

My jsme vždycky byli dobrá parta, ale 
posledních šest let bych řekl, že fakt super 
parta, dokázali jsme natáhnout i ty mladý. 
Předtím jsme se už kolikrát báli, že hody 
zaniknou, nikdo moc nechtěl jít, přece jen 
jsme město,  na vesnici je to jiné. Ale nako-
nec se nám podařilo mladý zapojit  a evi-
dentně je to baví. Letos se přidali zase další, 
hlavní pár už dokonce musel i některé páry 
odmítat. Strop si totiž dali na 25 párů, aby 
větší počet lidí zdárně ukočírovali. Věřím 
v budoucnost hodů v Židlochovicích.
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Židlochovická chasa / foto: R. Ivičič

Dokážu si představit hody jen v židlochovických krojích
Ondra Chvála, třináct hodových slavností v řadě za sebou. Je propagátorem židlo-
chovického kroje, o němž  mluví  se strhujícím nadšením.

„Věřím v budoucnost hodů
v Židlochovicích.“



Bolí zpívat, bolí juchat i tancovat, ale stále s radostí a úsměvem / foto: R. Ivičič

HEJ, BORCI, VODKAĎ STE…
Zatímco v dřívějších dobách tvořili chasu 
výhradně místní, dnes je naprosto běžné, že 
mezi nimi najdete stárky z jiných obcí.  U nás  
letos byli kluci, ale i holky z Nosislavi, Hru-
šovan...  Nikdo se nad tím nepozastavuje.

Jak využíváš vlastní kroj?
První rok, co jsem si ho pořídil, jsem navští-
vil snad desatery hody v okolí.  Bylo to všude 
stejné, hned všichni přijdou k vám  a zeptají 
se: Hej, borci, vodkaď ste… Židlochovice.  
S klukama jsme se rozhodli udělat si vlast-
ní kroj a jít reprezentovat Židlochovice do 
okolních obcí.

Přál by sis, aby jednou stárci chodili jen 
v židlochovických krojích?
Já určitě. Je pravda, že holkám se ten kroj 
moc nelíbí, ale já bych si to pro udržení tra-
dice moc přál. Miluju hody v Židlochovi-
cích,  ale to je tím, jak miluju Židlochovice… 
Židlochovice jsou nejlepší.

JEN PRO BORCE
A ŽIŽKOVSKÉ KOLEČKO
Neděle, týden před hodama je náš den, jen 
pro borce… Ráno vyrazíme do Knížáku 
pro máju, zpívá se, bavíme se o mužských 
záležitostech… Když přijde kácení, skupina 
zvážní, ale jakmile je strom  na voze, je zase 
veselo.
Máju pokaždé kácí někdo jiný,  je to pod-
le hlavního stárka, koho si domluví. Letos 
kácel  pan Polák nejstarší.  Byl přísný, měli 
jsme z něho mega respekt, to víte, když má 
chlap v ruce  pilu…
Den, kdy jedeme pro máju, je skvělý. Dove-
zeme ji na dvůr za sokolovnou, tam ji svleče-
me z kůry a pak se jde do Svratky.  Holky se 
starají o naše žaludky, doma navaří a pak nás 
po celý den krmí.  Po Svratce následuje „žiž-

Kdo Tě přivedl mezi chasu?
Poprvé jsem šel v 19 letech, už ale roky před 
tím, když byl za hlavního stárka Honza 
Srnec,  mě přemlouvali,  ať jdu také...
Bylo to po fotbalovém zápase a byla i  rozluč-
ka se sezónou. Ten den zároveň probíhaly na 
náměstí babské hody… Byla to taková eufo-
rie, jak jsem tam viděl tu hodovou náladu, 
tak jsem si na těch babských hodech říkal: 
Hm, já půjdu, co bych nešel. Jednou to zku-
sím, nezabije mě to. A na těch babských jsem 
oslovil svoji kamarádku Verču Lukášovou 
(teď Zouharovou) a šli jsme spolu.

Nestyděl ses jít v kroji, tancovat na dechovku?
Být v kroji je pro mě nejskvělejší věc (smích). 
V mládí by to tak ale možná bylo. Chodil 
jsem do Brna do školy, nikdo neposlouchal 
dechovku nebo  lidovky, to vůbec. Já jsem 
vyrůstal ve věžáku, mám to celý život pod 
nosem, tak jsem si asi na to zvykl. A taky 
fakt, že děda z babičkou byli z vesnice a ti 
dechovku vždycky poslouchali, takže i od 
nich mi to přišlo normální.
A chytlo mě to. Poznal jsem tam super lidi 
– Honza Srnec, Marcelka Teinarová, Lukyn 
Koupil – vytvořili jsme si mezi sebou fakt 
blízké přátelství. Jsem za ty lidi šťastnej a 
hody mě chytly tolik, že jsem si nechal udělat 
vlastní kroj. Bojoval jsem i za tu dechovku, 
aby byla oba hlavní dny. Je to mnohem lepší, 
než když v pátek hraje rocková zábava.
Poměry návštěvnosti se sice otočily, sobota 
je najednou slabší a v pátek byli na zábavě 
opravdu hodně mladí. Ale je potřeba zamě-
řit pozornost na všechny věkové skupiny, 
aby i ti nejmladší pak byli oporou pokraču-
jící tradice.

kovské kolečko“,  vyzveme  každého z chla-
pů, kdo tam bydlí, včetně starosty Vituly, 
starosty Sokola Oldy Kahouna a  všech otců 
našich stárek současných i dřívějších.  Žiž-
kovské kolečko vzniklo úplně spontánně 
vloni kvůli zapomenutým klíčům, zvonili 
jsme na každého, koho jsme tam znali, a je 
z toho nová tradice.

Která část hodů je pro Tebe nejlepší?
Neděle. Kostel. Já i přesto, že nejsem věřící, 
strašně rád do kostela jdu. Úvahu pana fará-
ře jsem poslouchal se zaujetím, to, co v ní 
předal  nám všem, bylo úžasné.

Kdy je stárek nejvíc unavený?
Nikdy (smích). Každý den ráno, když vsta-
ne, a pak v sokolovně z neděle na pondělí ve 
2 ráno, když už je po všem. To se člověk cítí 
nejvíc unavený.  Jinak  na únavu není čas.
Nejhorší to pak bylo v pondělí, to mě bolelo 
i mluvit. Dneska už konečně zním zase jako 
chlap. To byl panečku alt.

I ti nejmladší budou oporou hodů v Židlochovicích 
foto: R. Ivičič

V pondělí po hodech  to bylo nejhorší,  bolelo mě i mluvit
Tomáš Drabálek, sedmkrát stárkem, pětkrát v Židlochovicích
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„Miluju hody 
Židlochovicích,  ale to je tím, 

jak miluju Židlochovice…“



Neděle: hodová mše svatá začíná – průvod do kostela / foto: R. Ivičič
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Neděle: před radnicí se starostou – průvod s praporem města / foto: R. Ivičič

Neděle: vytancování (vynášení) starosty před dům / foto: R. Ivičič

„Čí só hode“, stárci jdou nadoraz / foto: R. Ivičič

Židlochovická chasa / foto: R. Ivičič

„Čí so hode“, když kluci nemůžou, děvčata je zastanou / foto: R. Ivičič

Neděle: tanec Na tý louce zelený – beze slov, jen v gestech / foto: R. Ivičič Hody jsou za námi…a za rok zase / foto: R. Ivičič



Slyšela jsem názor, že stárci jdou na hody jen proto, aby se mohli opíjet...

Taky jsem si to dřív vlastně myslela, ale 
od doby, co moje dcera i syn byli několikrát 
za stárky, jsem tento názor změnila. Spolu 
s nimi prožíváme hody z bezprostřední 
blízkosti a většinu holek a kluků za ty roky 
dobře znám.  Podle mě by našli spoustu 
jiných příležitostí, kdy se opít a nemít při 
tom tolik povinností, úkolů a nároků na 
jejich volný čas a fi nance. A to hodně dlou-
ho před hody a i po nich.

Běžný občan totiž z hodů vidí jen to pozlát-
ko, načančané kroje a hodové veselí. Stárci 
ale začínají s přípravami již před prázdnina-
mi, schází se 2x týdně, aby nacvičili besedy, 
pochod a půlnoční překvapení, v přestáv-
kách vyrábí růže na zdobení máje a organi-
zují spoustu věcí okolo hodů. Ti, co studují, 
obětují na přípravy svoje volno, pracující 
stárci si na ně vybírají dovolenou. A s blíží-
cím se časem hodů se nároky na jejich práci 

Gabriela Motlíčková
Židlochovice

a čas stupňují. Jede se do lesa pro máju, kte-
rá se pak oprácovává a zdobí, a to samé se 
děje i s májkou pro hlavní stárku. Zkouší a 
zajišťují se kroje a boty.  Za vlastní peníze si 
kupují ozdoby na výrobu voniček a mašličky 
na juchačky. Pořizuje se oblečení na páteční 
zábavu i překvapení. Holky také nesmí zapo-
menout na velkou zásobu punčoch, protože 
ty se od škrobeného kroje potrhají a stárka 
musí mít nachystány minimálně patery. 

A v tomto čase příprav se formuje skvělá 
parta mladých lidí, někteří zkušení z minu-
lých hodů, další nováčci. Ten zařídí to a ten 
zas tamto a jeden možná nedělá nic, protože 
na to nemá čas, ale ostatní ho podrží a zařídí 
to za něj, protože příště to bude třeba obrá-
ceně. 

Největší břemeno zodpovědnosti je pak 
na hlavní stárce a stárkovi, ale také na jejich 
rodině, protože bez nich by to nešlo. Kromě 
tisíců věcí, které hlavní pár zajišťuje, je třeba 
na rodině hlavní stárky zajištění a zaplacení 
pohoštění pro celou chasu na čtvrteční noc, 
kdy se u ní staví májka, ale také na sobot-

ní snídani, kdy chasa stárku před zvaním 
vyzvedává. 

Za těch šest let, co se naší rodiny hody 
více týkají, jsem měla možnost chasu poznat 
osobně a musím říct, že je to opravdu bez-
va parta. Jsou milí, vtipní, obětaví, a když 
je potřeba, tak si navzájem pomohou. Na 
hodech od nich vždycky zaznívá poděková-
ní starostovi, městu, Sokolu a sponzorům. 
Ano, bez nich by to nešlo, ale já bych chtěla 
poděkovat hlavně jim, za to, že jsou, za to, 
jací jsou, za málo spánku a za fyzické vypětí, 
za odřené paty a bolavé nohy, za roztrhané 
silonky, za rozbité juchačky a za ztracené 
klobouky. A taky za pozvání na hody, kdy 
jim kolikrát není otevřeno anebo se na ně 
někdo utrhne, a taky za to, že do týdne po 
hodech skoro všichni z velkého náporu one-
mocní. Děkuji za jejich čas, za jejich výdrž, 
za předávání tradic, za hody… Ale hlavně za 
jejich úsměv na tváři, kterým každou hodo-
vou neděli, když už skoro nemůžou, ty naše 
hody rozzáří. DÍKY, každé hody se díky vám 
skvěle bavím!

Oblíbené LiStOVáNí  poprvé v Židlochovicích

Iva Zichová
Městské kulturní středisko

Že netušíte, co je to Listování s velkým 
„L“? Jedinečný projekt herce Lukáše Hejlí-
ka spojující divadlo a čtení zajímavé a velmi 
různorodé literatury má po téměř 20 letech 
existence své příznivce napříč celou repub-
likou. Svoji premiéru v Židlochovicích si 
odbyde v sobotu 16. října hned dvěma před-
staveními. 

Pro první ochutnávku jsme zvolili to, kte-
ré Vás zaručeně pobaví: v 16.00 hod. ztvární 

herci ze souboru Listování hrdiny knížky 
Pachatelé dobrých skutků známého české-
ho autora Miloše Kratochvíla. Nerozlučné 
kamarádství  Fildy a  Piskoře z pětidílné 
série humorných příběhů tentokrát prověří 
nejtěžší zkouška – láska ke stejné spolužač-
ce… Na toto představení zveme hlavně děti 
školou povinné, ale bavit se budou zcela jistě 
také jejich rodiče a prarodiče.

Už jen pro dospělé je připravena na 
18. hodinu divadelní interpretace knihy Špe-
ky autora Červeného trpaslíka Roba Granta. 
Setkáte se s kuchařem, který se už na sebe 
nemůže podívat, protože je nesmírně oty-

lý, a anorektičkou, která se na sebe nemůže 
podívat, protože si připadá odporně tlustá. 
Není to příběh o tlustých lidech, spíše o tom, 
jak moc je tohle téma ožehavé pro celou spo-
lečnost. To vše pořádně okořeněné spoustou 
grantovského tučného humoru.

Představitelé knižních hrdinů hrají jako 
o život, a tak necelá hodinka s nimi uběhne 
jako nic a vám pak nezbude než sáhnout po 
knížce, protože lepší pobídnutí k četbě snad 
ani nemůže existovat.

Zveme všechny čtivce i nečtivce, děti 
i dospělé.

sobota 16. října | 16:00 hodin
Komunitní centrum Židlochovice – sál

sobota 16. října | 18:00 hodin
Komunitní centrum Židlochovice – sál
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Za ptactvem v Židlochovicích: Dlask tlustozobý – Coccothraustes coccothraustes

Dlask je náš největší pěnkavovitý pták. Je 
dlouhý 16–18 cm, s rozpětím křídel 29–33 
cm a váhou 48 až 62 g. Má nápadně silný 
zobák, velkou hlavu a krátký ocas. Dlask 
je pestře zbarvený pták, peří má převážně 
rezavohnědé a béžové, s černou uzdičkou a 
skvrnou pod zobákem a leskle modročer-
nými křídly. Za letu jsou nápadné křídelní 
pásky a bílý konec ocasu. Barva zobáku 
se mění, v létě je šedočerný a v zimě slo-
novinově bílý nebo světle žlutohnědý. 
Samec i samice jsou si podobné, samice je 
matnější a méně výrazně zbarvená. Mladý 
pták má šedožlutou hruď a tmavě tečko-
vané břicho. Je to pták ostražitý a plachý. 
Hlas se podobá pěnkavímu, je ale slabší a 
nemelodický, vábení je ciks nebo citt.

ROZŠÍŘENÍ
V Evropě je souvisle rozšířen v její střed-

ní a východní části, kam je také soustředěna 
většina evropské populace. Dlask je částečně 
tažný pták. Ptáci z ruských oblastí jsou tažní, 
zimují v jižní Evropě a Turecku. Ve zbytku 
Evropy je pobyt dlaska celoroční.

VÝSKYT V ČESKU
U nás hnízdí převážně v nižších polohách 

do nadmořské výšky 950 m, na horách hníz-
dí velmi vzácně, byl zaznamenán v Krkono-
ších (1410 m n. m.) a v Jeseníkách (1200 m 
n. m.). Vyskytuje se ve světlých listnatých 
nebo smíšených porostech dubů, habrů, 
buků, jasanů a jilmů, pak také v parcích a 
velkých zahradách. 

HNÍZDĚNÍ
Hnízdí jednotlivě nebo v malých kolo-

niích. Samice staví většinou hnízdo sama 

Pavel Trávníček
Židlochovice

z drobných větviček, kořenů a rostlin na 
stromech i v keřích, vystláno bývá lišejníky, 
štětinami, ovčí vlnou a žíněmi. Hnízdí jed-
nou od dubna do června. Samice snáší 4–5 
světle modrošedých, řídce šedohnědě až čer-
ně skrvnitých vajec. Samice sedí sama 11–14 
dnů, samec ji při sezení krmí. Mláďata jsou 
po vylíhnutí krmena oběma rodiči, hnízdo 
opouštějí ve věku 10–14 dní, ale krmena jsou 
až do stáří 30 dnů mimo hnízdo. Pohlavní 
dospělost je jeden rok.

POTRAVA
Potrava je převážně rostlinná: semena 

slivoně, habru, tisu, hlohu, třešně, višně. 
Díky velkému zobáku dokáže rozlousknout 
i ta nejtvrdší semena. Oklovává také plody 

svídy, hlohu, jablka, hrušky a jiné ovoce, 
na jaře se živí pupeny a výhonky stromů a 
keřů. V potravě se objevuje i hmyz, pavouci, 
žížaly a plži, ale živočišná potrava není tak 
častá. Potravu hledá na stromech, v zemi a 
v krmítkách. 

Poslechni si zpěv dlaska

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) / foto: P. Trávníček

Ekoblog aneb Máme na zahradě ježky

V srpnu jsme s dětmi vyrobili ježkovník. 
Doposud u nás na zahradě ježci přespávali 
každou zimu „jen“ v hromadách listí, slámy 
nebo větví, které jsme jim tam schválně 
nechávali. Letos na ně čekala luxusní 
dřevěná bedýnka s odklápěcím víkem a 
hlavně s měkoučkým polštářem z dřevěných 
hoblinek. Umístili jsme ji pod rybízové keře 
a doufali, že jí dá ježek při hledání zimoviště 
přednost před kompostem.

Jaké ale bylo naše překvapení, když jsme 

Světlana Zapadlová
Židlochovice

začátkem září pod rybízem zahlédli celou 
ježčí rodinku! Ježčice si domeček vybrala, aby 
v něm vyvedla druhou snůšku mláďat. Stává 
se, že tito malí ježečci nepřežijí zimu, protože 
se nestihnou včas vykrmit. V rajhradské 
záchranné stanici nás však ujistili, že mají 
dobrou šanci to zvládnout (do listopadu 
by měli mít přes půl kila) a že není potřeba 
jim pomáhat. A navíc – přírodní výběr, že. 
Takže jim podstrkujeme kočičí žrádlo jen 
občas. Žížal i slimáků mají u nás na zahradě 
dostatek.

Z našich dětí se tak díky pichlavým 
návštěvníkům stal na čas tým ježkologů. 
Už neznají ježky jen díky večerníčku 

Podivuhodná cesta ježka Aladina, ale zařadili 
je na seznam zvířat, která prostě máme doma. 
Chováme kočky, slepice, ježky…

Mám radost, když je pro děti samozřejmé 
potkávat na vlastní zahradě malý kousek 
divočiny, když se o ni zajímají a zároveň vědí, 
co potřebuje, jak jí pomáhat a jak ji nechat být. 
Ne nadarmo jsme se toho o ježcích dověděli 
nejvíc z časopisu ahoj divočino!

Tak letos nechte v koutě zahrady hromadu 
listí a větví. Aby měli „naši“ ježci kde strávit 
zimu. Jsou totiž čtyři a možná budou chtít 
mít na zimu soukromí. Držíme vám pěsti, 
pichláčci, ahoj na jaře!
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pokračování na straně 20 >>

Dolní Kounice a klášter Rosa Coeli cílem podzimního výletu turistů

Na první podzimní výlet jsme vyrazili do 
údolí řeky Jihlavy a vyrazili z Ivančic přes 
známý park Réna s jeho vyhlídkou Alfon-
se Muchy do Dolních Kounic. Cesta nás 
vedla dubinami kolem klikatící se řeky, aby 
nás zavedla do rozlehlých vinohradů kolem 
Nových Bránic a Dolních Kounic. Pak se 
před námi již naskytl pohled na údolí skrý-
vající Dolní Kounice. Kolem židovského 
hřbitova a synagogy jsme dorazili ke zříce-
nině kounického kláštera Rosa Coeli. Pod-
le kronikáře Jarlocha založil klášter v roce 
1181 moravský velmož Vilém jako poká-
ní za poničený majetek v Rakousích, kam 
podnikal vojenské vpády.

Snad ve druhé čtvrtině 14. století byla 
zahájena stavba nového gotického kláš-
terního kostela, na což navázala přilehlá 
kvadratura s rajským dvorem, která byla 
dokončena zřejmě až na začátku 15. století. 
V první polovině 14. století byl také posta-
ven klášterní hrad na blízkém návrší. Všech-
ny tyto rozsáhlé investice mohly být jednou 
z příčin zadluženosti kláštera v té době. Je 
možné, že za husitských válek byl konvent 
vypálen; uváděn je rok 1423, což však nelze 

Ing. Petr Válek
Klub turistů

přesně doložit. V druhé polovině 15. století 
se hospodářská situace kláštera stabilizo-
vala a na začátku 16. století byl kounický 
probošt jedním z nejvýznamnějších morav-
ských prelátů. V následujících letech se však 
kounický konvent dostal do krize. 

Pustý klášter byl ponechán vlastnímu 
osudu, jeho panství převzal král a markra-

bě Ferdinand I. Habsburský. Panství ještě 
několikrát změnilo majitele, od roku 1622 
jej drželi Ditrichštejnové. Od nich v roce 
1698 zakoupili areál kláštera strahovští pre-
monstráti a pokusili se jej obnovit. Požár 
v roce 1703 však jejich plány překazil. Pre-
monstráti jej nakonec v roce 1808 prodali 
zpět Ditrichštejnům.

Cesta mezi vinohrady / foto: P. Válek

Šedesát pět let od objevení žerotínské hrobky

Více než 400 let je pohřben Fridrich ze 
Žerotína, moravský zemský hejtman a majitel 
židlochovického panství. Přenesl své sídlo na 
židlochovickou tvrz, která účelům velkého 
šlechtického dvora nevyhovovala. Proto se 
Židlochovice staly svědkem velké stavební 
akce, v níž byla stará vodní tvrz přebudována 
na zámek, který splňoval požadavky života 
renesančního šlechtice, zemského hejtmana 
a nejvyššího moravského komořího. 

Rovněž jeho vzdělání a politický 
rozhled byly na neobyčejné výši, což spolu 
s náboženskou tolerancí a důslednou českostí 
vytvářelo na jeho panstvich neobyčejně 
dobré životní podmínky. Hlásil se k bratrské 
víře a byl aktivním členem a ochráncem 
Jednoty bratrské. Postavil v horní části ulice 
dnes zvané Strejcův sbor kostelík, českými 
bratry nazvaný sbor, kolem něhož byl 
ohrazený hřbitůvek. Pod kostelíkem nechal 
vyzdít hrobku pro sebe a své blízké. Roku 
1566 tato stavba již sloužila svému účelu. 
Po požáru roku 1621 a v době pobělohorské 
rekatolizace byla budova postupně 

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Vlastivědný spolek

rozebírána na stavební materiál. Zmizela i se 
hřbitůvkem tak důkladně, že ji ve 20. století 
připomínala jen zmínka v Žerotínově závěti 
(K. Vavřík).

František Horák byl židlochovický sedlář 
a čalouník. Otevřel po ukončení světové války 
v Židlochovicích sedlářskou a brašnářskou 
dílnu na náměstí v domě č. 414. Zaujala jej 
Ederova kronika Židlochovic a Pohořelic 
z roku 1859. 

V letech 1932 do 1940 byl členem 
městské rady, kde měl možnost prostudovat 
městský archiv. Největší pozornost věnuje 
horenským registrům, zvláště pak starým 
obecním účtům. Sám o tom napsal: 
„Ze závěti Fridricha ze Žerotína z roku 1598 
vyplývalo, že hrobka by mohla být u dřívějšího 
českobratrského sboru… Podle nálezu 
lidských kostí dospěl jsem k závěru, že hledaný 
českobratrský sbor mohl stát v těchto místech 
uprostřed hřbitova. Když jsem jednou v roce 
1953 šel touto ulicí, viděl jsem u domu č. 274 
rozkopanou sondu, ve které tehdejší vodmistr 
Vlad. Matoušek pracoval na vodovodní 
přípojce. …Vyprávěl mi příhodu z roku 
1928, kdy si jeho pracovníci při ukončovacích 
pracích s kladením vodovodního potrubí 
usnadňovali práci a místo pracného dusání 

hlíny napouštěli do výkopu vodu. Postupovali 
tehdy od Nosislavské ulice a práce se jim 
takto dařila až k domu č. 178. Zde se voda 
ve výkopu zatočila a zmizela. Domnívali se, 
že vnikla do sklepa některého ze sousedních 
domů, žádný ze sousedů si však nestěžoval. 
…Kam voda zmizela, zůstalo záhadou.

Tato zpráva mě ohromila. Není zde hledaná 
hrobka? …S výkopem začal můj přítel Šiman 
Seitl. V hloubce dvou metrů jsme narazili na 
nějakou zídku, kterou jsem tehdy považoval 
za bezvýznamnou. Přizvaný svědek události 
z r. 1928 p. Matoušek doporučoval kopat ještě 
blíže k rohu sousedního domu č. 178. To mě 
zarazilo, neboť zeď tohoto domu měla trhliny 
a podkopat takto poškozený roh se mi zdálo 
příliš riskantní. …Práci jsem proto zastavil. 
Jak se ukázalo o tři roky později, stačilo však 
kopat o málo hlouběji a narazili bychom 
přímo na roh hrobky…

Jako člen letopisecké komise jsem navrhoval, 
aby práce prováděl MNV a já že bych postup 
řídil. Bylo mi to přislíbeno, ale s výkopem bylo 
započato až 1. října 1956. …Asi v hloubce 
185 cm jsme narazili na cihlovou dlažbu, 
která se skládala ze dvou vrstev.

19Volný časwww.zidlochovice.cz
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Vrchní byla pěkně parketovitě uspořádána. 
Jednalo se o zachovalou dlažbu bratrského 
kostela…

Až 12. řijna 1956 jsme pod dlažbou objevili 
schodiště s devíti stupni, které vedlo přímo 
k zazděnému vchodu do hrobky. …Poněvadž 
ohlášená komise nepřijela, bylo na MNV 
rozhodnuto do hrobky nahlédnout, a pokud 
bude prázdná, výkop z bezpečnostních 
důvodů ihned zasypat. 15. října 1956 
František Šnajnar a Antonín Pavelka vyrazili 
několik cihel a první nahlédli do 350 let staré 
hrobky…“

Pěkně klenutá hrobka měla velikost 6 x 3,5 
metru se šesti zinkovými rakvemi ve dvou 
řadách. Pouze jediná rakev byla poškozená 
stopami zřejmého vloupání. Ostatní byly 
neporušené. Pachatel vnikl do hrobky 
probouraným otvorem shora. Podle tužkou 
psaného letopočtu na stěně to bylo roku 
1720. Stará hrobka s ostatky Fridricha ze 
Žerotína a jeho bližními byla nalezená!

A JAKÝ BYL DALŠÍ OSUD HROBKY?
V důsledku deštivého počasí, které 

ohrozilo bezpečnost výkopových prací, 
byla hrobka urychleně zazděna a zahrnuta. 
Odbornou komisí byl stanovený termín na 
další rok, kdy by měl průzkum pokračovat. 
Ze všech odborných posudků jasně vyplývá, 
že hrobka byla mimořádně zachovalá, 
odborníci však již upozorňovali na možné 
zničení v budoucnu. Otevřením hrobky 
se změnilo mikroklima a vzniklo akutní 
nebezpečí následného rozpadu cínových 
rakví – tzv. cínový mor. Proto doporučovali, 
aby hrobka byla v co nejkratší době opět 
otevřena a konzervována. Jednalo se 
o historickou památku po českých bratřích, 
která se řadila mezi evropské unikáty.

Obsáhlý průzkum celého prostoru 
bývalého kostela nad hrobkou a okolí byl 
proveden v roce 1957. V roce 1958 byl 
vypracován časový plán, který se týkal 
konzervace hrobky, podle něho měla 
být hrobka zase otevřena a kompletně 

konzervována v roce 1960. V roce 1965 a 
1966, u příležitosti desátého výročí objevení 
hrobky, byly opět podniknuty akce na její 
záchranu. Marně!

Teprve dne 14. 7. 1990 byla „za účelem 
zhodnocení obsahu“ hrobka opět otevřena. 
Ze zprávy pana PhDr. Ludvíka Belcrediho: 
„…Tentokrát byla před číslem 178 vykopána 
jáma o velikosti 700 x 250 cm, vedena ve 
směru západ–východ. Šikmo v ní byla 
zachycena nástupní ulička do krypty se 
schody a zdivem na vápennou maltu. Šachta 
směřovala kolmo na zazděný vstup v hloubce 
400 cm. Vstup byl zaklenutý, přezděný dvěma 
samostatnými 15cm stěnami. V něm byl 
proražen otvor o rozměru 100 x 60 cm. Vlastní 
hrobka je zaklenutá prostora o velikosti 600 x 
350 cm a v nejvyšším bodě dosahuje 300 cm 
výšky… Stav rakví: 5 rakví bylo vyrobeno 
z cínu. Přední 3 rakve byly více vystaveny 
působení vody. Jejich rozměry byly 180 x 77 
x 60 cm. Byly zcela zničeny cínovým morem. 
Rakev Diviše, již dříve otevřena, byla zcela 
rozvalena a zničena, stejně tak i Anny. Z její 
kostry zbyl jen bílý prach. Zachovalo se pouze 
sukno, kterým byla potažena rakev. Stejně 
byla postižena i rakev třetí.

Zadní rakve jsou relativně v lepším stavu. 
Střední, vyrobená ze stejné hmoty jako první 
tři, je sice též napadena morem, ale ještě 
drží pohromadě. Rakev Fridricha zřejmě 
obsahovala příměs zinku, podle stavu a 
zbarvení. Od jihu však do ní byla proražena 
rozměrná díra, zřejmě tlakem sutě dosahující 
mocnosti 60–70 cm. Původ této sutě je nejasný 
a vyplňovala celý roh hrobky. Další otvor byl 
proražen od vrchu. Otvor z boku byl rozšířen 
a byl proveden průzkum rakve. Bylo zjištěno, 
že pod kovovou rakví se nacházela dřevěná, 
která se však zřítila na dno. Po odstranění 
zbytků této rakve se objevila velmi zchátralá 
kostra Fridricha. Kosti se při doteku rozpadaly, 
proto byla pro další část určení vyzdvižena 
pouze spodní čelist lebky, která vykazovala 
soudržnost. Zbytek kostry byl ponechán na 
místě. Podle kostry lze soudit, že Fridrich 
dosahoval téměř 180 cm výšky. …V žádné 
z prohlížených rakví nebyly nalezeny žádné 
předměty.

Závěrem bylo dohodnuto, že prezentace 
této hrobky vzhledem ke stavu rakví nemá 
opodstatnění. Hrobka má být znovu uzavřena 
a zasypána.“

František Horák a hrobka Žerotínů / archivní fotomontáž

Paralypomena – střípky – ze života Židlochovické hasičské župy

Níže uvedený text obsahuje pouze urči-
té sondy do období vzniku židlochovické 
hasičské župy a následně pak hasičského 
sboru, vyjádřeno časově – od svého vzniku 
v roce 1911 až do konce II. světové války. 
České hasičské hnutí a jeho prospěch pro 
Židlochovice a Židlochovicko je natolik 
široký, že celou problematiku nelze na 
těchto několika řádcích obsáhnout, proto 

Mgr. et PhDr. Martin Hladký Ph.D.
kronikář města

paralypomena, střípky, zmiňuji jen ty nej-
důležitější události. I přes některé již dříve 
vzniklé dílčí práce není tematika uceleně 
zpracovaná, je škoda, že dodnes neexistuje 
monografi cká publikace.

V titulku uvádím jméno MUDr. Hynka 
Světlíka v kulaté závorce, celostní vyznění 
(vysvětlení) vyjde najevo na konci příspěvku 
díky dalším souvislostem.

(NE)POLITICKÉ HNUTÍ, ALE!
Ve stanovách, tedy v „notách“ hasičské-

ho hnutí na celém území dnešních Čech, 

Moravy i Slezska bylo jasně nastaveno, že jde 
o společenství lidí, kteří nejsou jakýmkoliv 
způsobem aktivně politicky smýšlející. Nut-
no říci, že papír snese – i tehdy snesl – mno-
hé a členové hasičské župy i sborů působili 
v místních podmínkách zcela jinak, velmi 
aktivně pro-česky.

Všimnout si lze např. podpory dalších čes-
kých spolků, možnosti využití prostorů pro 
spolkovou činnost, ale i českých obchodníků 
a řemeslníků při nákupech či různých opra-
vách ve prospěch župy. 

pokračování na straně 21 >>
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Hasičské župy nakupovaly např. kance-
lářské vybavení právě u obchodníků Če-
chů. Podporované pojistky majetku nachá-
zíme především u českých pojišťoven – ne 
u židovských či německých majitelů.

I VE VÝBĚRU PIVA SEHRÁLA SVOJI 
ROLI ČESKÁ NÁRODNOST MAJITELE 
PIVOVARU

Do Národního domu v Židlochovicích 
místní české vedení sboru podporova-
lo výběr národního pivovaru, který bude 
v nadcházejícím období dodávat zrzavý 
mok. Nejbližší pivovar s českým majitelem 
byl tehdy až v Břeclavi. Dle všeho při výbě-
ru onoho výrobce piva stačilo, že majitel byl 
právě Čech. S největší pravděpodobností ale 
nikdo mok dopředu neochutnal ani neznal. 
Stalo se tedy, že v roce 1912 místní podepsali 
desetiletou smlouvu o dodávkách piva. Pod-
pora, zdá se, pocházela i z nejvyšších míst, 
samotný „šéf “ župy, MUDr. Hynek Světlík, 
horoval takto: „Všichni členové měli by se 
zasadit o rozšíření břeclavského piva, jelikož 
to je zájem župy.“

Problém nastal již po první dodávce a 
ochutnávce, když členům ani ostatním pivo 
nechutnalo. Časově lze vypozorovat i něko-
likerou snahu o vypovězení smlouvy a snad 
i výměnu za pivo plzeňské, ale majitel čes-
kého pivovaru v Břeclavi byl neoblomný. 
V zájmu národní otázky se proto v židlocho-
vickém národním domě točilo i „pilo“ pivo 
až do roku 1921 břeclavské.

Pro doplnění jen zmiňuji, že jakmile uply-
nula ona desetiletá smlouva, nebyla již dále 
prodloužena, a že místní v meziválečném 
období objednali do Národního domu pivo 
třeboňské.

PŘEDCHŮDKYNĚ
ŽIDLOCHOVICKÉ ŽUPY

Nejprve ke slovu župa – jazykový obsah, 

jak se používal ve smyslu správního cel-
ku, je velmi těžce doložitelný i odvoditelný. 
Jeho praslovanský i staroslověnský význam 
byl totiž hrob, mohyla či solný důl. Snad lze 
uvažovat o tatarském slově čupan – to byl 
pomocník starosty.

„Předchůdkyni“ židlochovické župy lze 
dohledat v Hustopečích, již v roce 1893. 
V rámci hustopečského hejtmanství zahrno-
vala všechny tři soudní okresy – Hustopeče, 
Klobouky a Židlochovice. Ke konci 19. stole-
tí spravovala 16 sborů a téměř 500 hasičů.

Určitým historickým paradoxem může 
být, že v Židlochovicích nebyl založený sbor 
– a to až do roku 1911 –, ale v rámci židlo-
chovického okresu sbory působily. Nejstarší 
z nich vznikl v Přibicích v roce 1882, v Syro-
vicích a Blučině pak o dva roky později. 

ÚVAHY O VZNIKU A SAMOTNÝ 
VZNIK ŽUPY V ŽIDLOCHOVICÍCH

Samotnou myšlenku lze vysledovat až na 
počátku 20. století, jejím propagátorem byl 
MUDr. Hynek Světlík, tehdy náčelník české-
ho dobrovolného hasičstva v Hrušovanech.

Ústřední hasičská jednota a c. k. moravské 
místodržitelství schválili vznik nové župy 
v roce 1907. Zakladatelé museli dodržet 
pouze podmínku ohledně velikosti župy, tzn. 
stejná jako hranice židlochovického okresu. 
Sídlo župy bylo podle stanov v místě bydliště 
župního starosty. Jestliže vítězná volba padla 
ve prospěch hrušovanského MUDr. Hynka 
Světlíka, pak sídlo židlochovické župy muse-
lo být v Hrušovanech u Brna.

Župa byla rozdělena do čtyř okrsků, po 
čtyřech až pěti místních sborech. Připomí-
nám, že v Židlochovicích sbor ještě stále 
nebyl založen, přesto místní župa spravovala 
17 českých dobrovolných sborů a 545 členů 
(údaj je z roku 1908).

Vznik české župy v Židlochovicích byl však 
spojen s ostrou kritikou „židlochovických 
Němců“. Z konkurenčních i národnostních 
důvodů nechtěli, aby se konaly a pořádaly 

valné hromady a župní akce ve městě. Pou-
kazovali především na tu skutečnost, že zde 
nebyl založen hasičský sbor a že sídlo župy 
není v Židlochovicích. Ani vedení města 
nebylo české, starosta, Josef Istl, byl podpo-
rovatelem německých myšlenek a postojů.

Pro ilustraci je možné si srovnat počet 
německých a českých spolků té doby. 
Německé spolky: Männergesangverein, 
Turnverein, Eislaufeverein, Leseverein, Ge-
selligketverein, Schulverein, Kinderbarten-
verein, Freiwillige Feuerwehr – měly boha-
tou podporu radnice.

Český spolkový život byl znatelně ome-
zen, činnost zde vyvíjely pouze čtyři spolky 
– Občanská beseda, Společenstvo živností 
řemeslných, T. J. Sokol, Národní jednota pro 
jihozápadní Moravu.

AKTIVITA ČINOVNÍKŮ
ŽIDLOCHOVICKÉ ŽUPY

Bezesporu nejdůležitější prvopočáteční 
činností bylo zakoupení jednoposchoďové-
ho domu č. p. 24 – hostince a okolních par-
cel. Z tohoto domu, pozdějšího Národního 
domu, se stalo centrum českého spolkového 
a kulturního života.

VZNIK ŽIDLOCHOVICKÉHO SBORU
Přípravný výbor první valné hromady byl 

sezván na 5. listopadu 1911, 15. hodinu do 
židlochovického hostince U zlatého lva (dnes 
zbořený dům, stál v horní části náměstí, od 
radnice vlevo, v místech, kde dnes roste kaš-
tan). Z dnešního pohledu může být zajímavá 
poměrně nízká účast – z pozvaných 90 lidí 
přišlo pouze 54.

Místní hasičský sbor vznikl určitou okli-
kou. Představitelé německého vedení města 
se o českém, tedy nežádoucím sboru hasi-
čů, dozvěděli až tehdy, když byl schválený 
Moravským místodržitelstvím v Brně. Velmi 
tomu napomohl Karel Vozáb (1956–1928), 
císařský rada a poslanec říšského sněmu. 
Podařilo se mu založit na 60 sborů. Z Morav-
ského místodržitelství v Brně byl dne 7. října 
1911 odeslaný dopis Janu Maškovi (zástupci 
hasičů) a JUDr. Janu Čermákovi: „… stano-
vy jsou schváleny a místodržitelství morav-
ské v Brně dalo přípisem na vědomu […], že 
nezakazuje nepolitický spolek pod názvem 
Český dobrovolný sbor hasičský v Židlochovi-
cích, se sídlem v Židlochovicích.“

Dnem 25. listopadem 1911 se datuje zříze-
ní českého dobrovolného hasičského sboru. 
Prvním starostou byl zvolen JUDr. Jan Čer-
mák.

Pro židlochovické, ne pro hasiče, je pravdě-
podobně důležitější jiné datum – 16. června 
1912. Kromě oslav založení sboru a svěcení 
stříkačky byl předán župní hasičský národní 
dům české veřejnosti. 

Konec první části.

Vedení hasičské župy, r. 1932
Horní řada zleva: Vlček, Skála František, Eisenmayer František, neznámý, Šorm Antonín, st.

Dolní řada zleva: Kala František, Mašek Jan, dr. Světlík Hynek, neznámý, Blažek
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Žena roku 1770 a Židlochovice: II. část

Vrátíme-li se do pomyslných Židlochovic 
18. století, musíme brát zřetel na to, že Diet-
richsteinové nezačali na zeleném drnu. Čilý 
stavební ruch s realizací velkolepých kra-
jinných výstaveb započal již s předchozím 
majitelem zámku i panství, hrabětem Sitzen-
dorfem. Jan Leopold z Dietrichsteina spolu 
se svým bratrem, mikulovským knížetem 
(zároveň tchánem Marie Kristiny), pokra-
čoval v započatých pracích a zjevně usiloval 
o vytvoření jakési „lovecké krajiny“ v širším 
okolí Židlochovic. V blízkosti se vybudovaly 
dvě uzavřené bažantnice – jedna u Pohořelic, 
druhá u Blučiny. Dále se postavil v blízkosti 
Pohořelic uprostřed kaskády rybničních hos-
podářství lovecký zámeček Leopoldsruhe. 

Dodnes můžeme obdivovat torza důmy-
slného systému knížecích lesů a bažantnic, 
které se zakládaly právě v době Dietrichstei-
nů. Po propojení s pohořelickými rybníky, 
Novým Dvorem a dalšími obcemi náležejí-
cími dietrichsteinskému rodu měl vzniknout 
koridor spojující rodovou rezidenci Mikulov 
se Židlochovicemi. V té době vznikla poz-
ději Habsburky pěstovaná tradice velkých 
lovů na židlochovickém panství a dodnes 
známé pohořelické rybniční hospodářství. 
Není náhoda, že tento princip dotáhnutý 
k dokonalosti máme v nedalekém Lednicko-
valtickém areálu. Faktem zůstává, že Lich-
tensteinové se inspirovali u svých tehdejších 
sousedů – Dietrichsteinů. Tak jak dnes obdi-
vujeme tento turisty velmi oblíbený areál 
vybudovaný rodem Lichtensteinů na přelo-
mu 18. a 19. století, nechybělo málo a mohli 
jsme být svědky jistě úžasné přírodní scené-
rie s citlivě zakomponovanými romantický-
mi stavbami i u nás na Židlochovicku.

Židlochovický zámek se stal trvalým 
a oblíbeným sídlem kněžny z Dietrichsteina. 
Nemálo k tomu přispěla i skutečnost, že tak-
řka celý Mikulov lehl popelem po ničivém 

Mgr. Dana Vedra
Moravské zemské muzeum

požáru roku 1784. V té době byla zámecká 
zahrada v Židlochovicích považována za 
jednu z nejkrásnějších zahrad na Moravě 
a dokonce i sami Habsburkové si zvali do 
Schönbrunnu židlochovické zahradníky ke 
zvelebení vlastních zahrad. Zdejší zahrada 
se tedy stala symbolem kněžniny touhy po 
všem moderním i ukázkou jejích mnoho-
stranných zálib. Nadšená sběratelka mine-
rálů a přírodnin údajně zavedla i první his-
torický hromosvod. O tomto však není více 
informací. Údajně měla na mikulovském 
zámku i alchymistickou laboratoř. Zda fun-
govala i zde, by byla čirá spekulace, avšak 
nelze to zcela vyloučit.

Nejzajímavější počin této kněžny bezpo-
chyby představuje vzlétnutí horkovzdušného 
balónu bratrů Montpeliérových, v oné době 
naprosto unikátního vynálezu. Stalo se tak 
12. září 1784 právě v židlochovické zámec-
ké zahradě. Horkovzdušný balón (traduje 
se, že byl ušitý samotnou kněžnou), vypustil 
přírodovědec a pozdější cestovatel Tadeáš 
Haenke. K této významné události kněžna 
přizvala tehdejšího moravského guverné-
ra, hraběte Ludvíka Cavrianiho, hraběte 
Jana Křtitele Mitrovského i neapolského 
vyslance u habsburského dvora, markýze 
Sommu. „Na palubě“ se údajně nacházela 
pouze tabulka s česky a německy psanou 
prosbou, aby nálezce balón odevzdal kněžně 
z Dietrichsteinu. I když byla vypsána tučná 
odměna, nikdo se neozval. Jednalo se teprve 
o druhý let neřízené Montgolfi éry na území 

Českého království a první na Moravě. První 
horkovzdušný balón vzlétl půl roku předtím 
v březnu 1784 v Čechách a vypustil jej také 
Tadeáš Haenke. Židlochovický pokus mu 
udělal dobrou reklamu ve společenských 
kruzích u vídeňského dvora i ve vědeckých 
kruzích kolem přírodovědce a osvícence 
Ignáce Borna.

Marie Kristina se nedožila ani 50 let 
– zemřela 4. března 1788 ve Vídni. Ačko-
li nedosáhla vysokého věku, do historie se 
zapsala jako jedna z nejzajímavějších a nej-
pozoruhodnějších žen na Moravě v době 
pozdního osvícenství. Její osoba nepřestává 
fascinovat historiky. Její význam se považu-
je pro Moravu za klíčový. A Židlochovice 
mohou být právem hrdé na to, že právě zde 
našla svůj domov a nechala realizovat na 
svou dobu velmi odvážné pokusy, z nichž 
se nám dochovaly pouze torzovité zprávy. 
Nepochybně předběhla svou dobu a jistě jí 
náleží i velká zásluha mimo jiné v ženské 
emancipaci, respektive v tradičním chápá-
ní role ženy a muže, kterému se ona sama 
zcela vymykala. V době její smrti se totiž na 
Moravě pohybovala již nejedna duchaplná, 
samostatně aktivní a vzdělaná žena, která se 
inspirovala právě jejím odkazem.

Jan Karel po smrti Marie Kristiny se sice 
podruhé oženil, ale v budování lovecké kraji-
ny, jakožto ani v aktivním vedení svých stat-
ků již nepokračoval. Stáhl se do ústraní a na 
sklonku života trpěl duševní chorobou. Svou 
první ženu přežil o 20 let (zemřel v 80 letech, 
roku 1808). Po smrti kněžny sice již fungo-
valy mechanismy, jež měly zaručovat bonitu 
panství, ale ani sebe lépe míněná podnikatel-
ská snaha a inovace nemohla zabránit ničivé-
mu pustošení krajiny během napoleonských 
válek, jejichž přímým svědkem se stala celá 
jižní Morava hned při několika taženích. 
Defi nitivní tečku za působením Dietrich-
steinů zde můžeme považovat rok 1818, kdy 
panství Židlochovice s Hrušovanami prodal 
syn Marie Kristiny František Josef.

Pro ty, kteří plánují výlet do Mikulova, 
vřele doporučuji navštívit stálé expozice 
zdejšího zámku. Ačkoli je originální grafi c-
ký list od Karla Agricoly podstatně menší 
a nenápadnější oproti honosnějším portré-
tům, jistě stojí za povšimnutí. Shlíží z něj 
nadčasově krásná žena, z níž vyzařuje nejen 
tichá pokora, ale i moudrost.

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

ství a moravská společnost 1770–1810.
Brno 2006.

POPELKA, Kristina: Miss osvícenství. Tajem-
ství 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

Zdroj: Regionální muzeum v Mikulově.
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Rok na vsi v práci, zábavě a náboženství: Vinobraní – zarážení hory

Do závěru žní zasahovala ještě jedna 
událost, kterou bylo nutno respektovat. 
Jednalo se o zarážení hory. Tato událost, která 
se svojí historií váže do časů pohanských, 
aby postupně přešla do církevních slavností, 
neměla stanovený jednotný termín konání, 
a proto byla organizována dle horenského 
práva pro danou oblast. V Židlochovicích 
je to tradičně první sobota v září (před 
svátkem Narození Panny Marie, 8. září). 
Datum skutečného narození Panny Marie 
není sice historicky známé, proto můžeme 
předpokládat, že toto datum bylo odvozeno 
od svátku narození Ježíše Krista. Tento 
termín byl zvolen zřejmě s ohledem na 
období žní, které v tomto čase již bývaly 
zpravidla ukončeny.

Židlochovice se svou vinařskou tradicí 
přikládaly tomuto svátku mimořádnou 
vážnost. Od obecního úřadu se vypravil 
průvod v čele se starostou obce a obecními 
zastupiteli. Za ním šel farář pod baldachýnem, 
který nesli nejlepší z vinařů. Následovali 
muži nesoucí na ramenou ostrouhaný kmen 
o délce několika metrů, který v průměru měl 
10–14 cm (horu). Za nimi kráčel kostelník 
nesoucí církevní potřeby (svěcenou vodu, 
kadidlo atd.) a varhaník (regentschori). 
Varhaník předzpěvoval a staral se o mládež 
a o hudce doprovázející procesí. Následovali 
vinaři s rodinami, ženy s dětmi a další 
účastníci.

Po příchodu na místo, kde má být vztyčena 
„hora“, položí ji na zem, křížem přes předem 
připravenou jámu, kterou musí den před 
zarážením hory vykopat „hotaři“ (hlídači 
vinohradů v době dozrávání hroznů). Na 
konci připravené „hory“ je připevněna 
kytice z devatera lučních květů, jedna lahev 
s červeným a druhá lahev s bílým vínem a 
také červený a bílý hrozen. Hlava sloupu je 
ozdobena věncem z révy.

Starosta vyzve hotaře ke složení slibu, který 
zní: „My, hotaři, slibujeme, že budeme tuto 
horu a všechny vinohrady věrně a svědomitě 
hlídati přede všemi škůdníky. Každého, kdo 
ve vinohradě něco ukradne, bez milosti jej 
udáme, a předvedeme slavnému sůdu.“ Svůj 
slib ztvrdí podáním ruky starostovi. Načež 
hotaři odevzdají kocar a rožek jmenovaným 
členům obecního zastupitelstva, kteří tuto 
noc střídavě hlídají vinohrady až do příštího 
poledne. Hotař pak může jít domů.

 
Farář se pomodlí (spolu se všemi 

přítomnými) k Panně Marii – nositelce 
života, k svatému Urbanovi – patronu vinařů 
– a k patronu obce, a prosí je o dobrou úrodu. 
Poté posvětí „horu“. Vybraná družička 
vloží do připravené jámy tři hrozny bílého 
a tři hrozny červeného vína. Načež farář 

Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek 

s kostelníkem vykropí jámu svěcenou vodou 
a vykouří kadidlem. Na přítomné vinaře čeká 
povinnost vztyčit „horu“ do připravené jámy 
a upěchovat ji. Následně ji upevní dvanácti 
koly, symbolizujícími jednotlivé měsíce roku, 
ale i dvanácte apoštolů. Přítomní postupně 
obejdou „horu“ a poklepáním sekyry na 
jednotlivé kolíky potvrzují svůj závazek 
k ochraně úrody. Družice potom ozdobí 
kolíky věncem z révoví, ozdobený lučními 
květy a několika hrozny. Během „obcházení 
hory“ se zpívají církevní písně. Po tomto 
obřadu starosta vyzve všechny přítomné 
k tichu a přečte vzpomínku na vinaře, kteří 
v uplynulém roce zemřeli. Po vzdání úcty je 
ofi ciální program ukončen výstřely střelců 
do všech čtyř světových stran jako symbol 
ochrany úrody. Následuje odchod vinařů 
a jejich hostů do sklípků a ochutnávka 
„starého“ vína. Mládež zpravidla zůstává 
pod „horou“, kde se baví, tancuje a zpívá. 
Děvčata postupně odrecitují krátké básničky 
vztahující se k práci vinaře v jednotlivých 
měsících roku. Následuje tanec, při kterém 
se jeden nebo několik mládenců pokusí 
„ukrást“ hrozny. Jsou chyceni a předáni 
k potrestání. Jsou symbolicky potrestáni 
několika ranami kocaru (pletený bič na 
krátké rukojeti), který mají hotaři ve své 
výbavě. Kromě toho jsou vybaveni troubami 
na plašení špačků, ale i puškami na obranu. 
Na svoji přítomnost upozorňují voláním: 
Chráním, chráním! 

Aby se podobná situace neopakovala, 
přečtou hotaři výňatky z horenského práva.

Mládenci si z nich sice dělají legraci, 
ale jsou si vědomi jejich pravomocí a 
práv, proto se jejich škádlení projevuje jen 
pokřikováním: „Chráním, chráním, chráním, 
jiné honím, sám se najím!“

Po zaražení hory nesměl již do vinohradu 
nikdo (kromě hotařů) vejít. Hospodář mohl 

do vinohradu jen v doprovodu hotaře, a to 
pouze v tom případě, že se ve vinohradu 
něco stalo, a musela být okamžitě sjednána 
náprava (pokácení kůlů, stržení tažňů atd.). 
Hotaři se ve svém slibu museli zavázat, že 
budou chránit úrodu před krádeží, jakož 
i před zvěří a ptactvem. 

Utrhnout hrozen ve vinohradu po zaražení 
hory bylo považováno za těžký zločin, který 
byl trestán useknutím ruky, nebo dokonce 
trestem nejvyšším. Hrozen si mohla 
utrhnout pouze těhotná žena, nebo dítě na 
své občerstvení (maximálně 3 ks za den). 
Největší starosti hotařům nadělali tradičně 
špačci. Ti se jen těžko nechali odehnat ze své 
pochoutky. Proto hotaři používali kocary, 
kterými práskali jako pastevci, a v případě 
potřeby používali trubky nebo pušku. Takto 
se vinohrady chránily až do dozrání hroznů, 
kdy následovalo vinobraní.

Rozhodnutí o zahájení vinobraní vydával 
starosta jednotně pro celou obec. To změnilo 
život jako mávnutím kouzelného proutku. 
Na statku se konaly jen nejnutnější práce. 
Pouze starost o dobytek. Dospělí i děti museli 
do vinohradu, a urychleně sklízet úrodu. 
Čeledín na vůz nachystal káď, do které se 
snášela úroda hroznů v putýnkách. 

Ještě na poli ho částečně drtí šprudlem 
(míchač z jabloňového dřeva ukončený třemi 
až čtyřmi seříznutými větvemi), aby naložil 
co nejvíce. Rovněž děti se účastní sběru a po 
celou dobu vinobraní nechodí do školy.

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

Ilustrace: Karel Svolinský
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 Nabitá inspirací.
Propojení, které inspiruje. 
Nová Kia Ceed Sportswagon 
Plug-in Hybrid.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Ceed Sportswagon PHEV: 1,3 l/100 km 29 g /km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. 
Pro bližší informace navštivte www.kia.com. * V cyklu WLTP (referenční údaj, který se může změnit na základě konečné homologace).

AGROTEC a. s.: Hustopeče Brněnská 74  693 01, tel.: 519 402 480, Břeclav Lidická 123  
690 03, tel.: 519 327 143, Modřice Chrlická 1153  664 42, tel.: 548 133 850

www.agrotecauto.cz
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

náměstí na konci 50. let 20. století / foto: archiv T. Dratvy

březen 2015 / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Renata Fučíková, Kateřina Tučková,
Lenka Křížová Procházková a Anna Musilová

Inspirativních žen je naše historie plná. V tomto souboru 
krátkých a srozumitelných medailonků vám známé autorky 
přiblíží 60 životních příběhů českých hrdinek od 9. století po 
současnost.

Nové knihy

pokračování na straně 27 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
JACOBS – Nebe nad 
Kilimandžárem, ROBERTS 
– Hvězdy osudu,
STEEL – V otcových stopách

Společenské romány
FEIN – Dcera říše, SPARK 
– Dívky bez prostředků, 
DOEHNERT – Hotel Adlon, 
FUCHS – Dvě hrsti života

Psychologické romány
DI PIETRANTONIO – Návrat 
do Borga Sud, MURAKAMI 
– Tancuj, tancuj, tancuj, 
DIEUDONNÉ – Opravdový 
život, SERLE – Za pět let

Historické romány
NESMĚRÁK – Každému 
jeho hřivnu, GABLÉ – Druhé 
království, WEIR – Šest 
tudorovských královen: Anna 
Klevská

Romány českých
a slovenských autorů
PONCAROVÁ – Cyklistka, 
VIEWEGH – Zrušený rok, 
SVĚRÁK – Povídky a jedna 
báseň

Detektivní romány
a thrillery
PATTERSON – Na špatné 
straně, HAUSMANN – Marta 
spí, PENNY – Skleněné domy, 
DÁN – Hřích náš každodenní

Sci-fi  a fantasy romány
SCARROW – Rebuilt, 
SAPKOWSKI – Narrenturm, 
SOULE – Světlo rytířů Jedi

Životopisy
a autobiografi cké příběhy 
NEUŽIL – V zákulisí srdce, 
TIŠEROVÁ – Máma na třetí

Skutečné příběhy
SMETHURST – Cirkus svobody, 
BRÖNNIMANN – Ukradené 
dětství

Literatura faktu
ŠTVERÁK – I zvíře mělo více 
útrpnosti než člověk, NEKOLA 
– Na cestě za svobodou, 
PACNER – Vyzvědačky bez 
závoje

Audioknihy
GÁLIK – Jak jsem stopoval 
letadlo, FERRERO – Vánoční 
příběhy pro potěchu duše, 
CHRISTIE – Zapomenutá 
vražda
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Kulturní a sportovní akce v říjnu 2021

16. 10. ,18:00 | LISTOVÁNÍ: ŠPEKY
místo: Komunitní centrum, sál
pořádá: Městské kulturní středisko
vstupné: 80 Kč dospělí, 40 Kč dítě

18.–31. 10. | VĚDA A TECHNIKA JEDE! DO ŽIDLOCHOVIC
místo: areál základní školy, Tyršova 611

20. 10., 17:00 | VZÁJEMNĚ DOBROVOLNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Beseda s Michalem Kandlerem z projektu Svoboda učení.
místo: jurta nad hřbitovem
pořádá: Přírodní školka Výhonek

25. 10., 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
místo: klubovna Komunitního centra
pořádá: starosta města

VÝSTAVY
15. 9. – 19. 11. | SOŇA SOMMEROVÁ:
EMOCE V PORTRÉTECH
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

15. 10. – 31. 12. | ČTYŘI MĚSÍCE ZA POLÁRNÍM KRUHEM
Vernisáž výstavy fotografi í se bude konat 15. října v 18:00 hodin. 
Součástí bude i prezentace s komentářem.
místo: galerie Za Komínem
pořádá: David Motlíček, Orel Židlochovice

6. 10., 9:00–16:30 | KOLÁČ PRO HOSPIC
Za vaše dobrovolné příspěvky pořídíme zdravotnické pomůcky 
a prostředky a dále potřebné vybavení pro lůžkový i mobilní hospic.
místo: náměstí Míru
pořádá: Oblastní charita Rajhrad

8. 10., 14:00–18:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PAVILONU PŘÍRODNÍCH VĚD ZŠ ŽIDLOCHOVICE
místo: areál základní školy, Tyršova 161
pořádá: město Židlochovice, Základní škola Židlochovice

8. 10., 18:00 | VEČER SOKOLSKÝCH SVĚTEL
K uctění památky sokolů, kteří obětovali život v době II. sv. války.
S sebou si přinestě doma vyrobené lodičky se svíčkami.
místo: sraz u sokolovny
pořádá: T. J. Sokol Židlochovice

9. 10., 8:00–13:00 | FARMÁŘSKÝ TRH
místo: náměstí Míru
pořádá: Městské kulturní středisko

9. 10., 8:00–12:00 | SOUSEDSKÝ BLEŠÁK:
ANEB DEJME VĚCEM DRUHOU ŠANCI
místo: náměstí Míru (pod věžákem)
pořádá: Martin Mžíček,
 Městské kulturní středisko

9. 10., 15:00 | BENEFIČNÍ KUKU FESTIVAL
Těšit se můžete na divadelní představení jedné herečky Radky Blat-
né O červené Karkulce, divadlo Orba s hudební inscenací Vlaštov-
ky a muzikohrátky s Davidem Kopečkem.
pořádá: Přírodní školka Výhonek
místo: jurta nad hřbitovem
vstupné: dobrovolné

10. 10., 17:00 | VEČER S ASIJSKOU KULTUROU
Můžete se těšit na krátké fi lmy Malá a Bo Hai, vyprávění, diskuzi se 
zajímavými hosty a ochutnávku vietnamské kuchyně.
místo: sál Komunitního centra
pořádá: Komunitní centrum Židlochovice
vstupné: zdarma

16. 10., 14:00 | RODINNÝ CYKLOVÝLET S DĚTMI
Okruhy 9,5 a 24 km. Pro děti je připraven špekáček a pití.
místo: sraz na fotbalovém hřišti
pořádá: Komise sportu a mládeže

16. 10. , 16:00 | LISTOVÁNÍ: PACHATELÉ DOBRÝCH SKUTKŮ
místo: Komunitní centrum, sál
pořádá: Městské kulturní středisko
vstupné: 80 Kč dospělí, 40 Kč dítě

inzerce

V sobotu 22. října od 19 hodin v Bystré Židli

Oblíbený rumový specialista Jakub Herynek vás provede 
světem prémiových rumů na řízené degustaci.

Dozvíte se zajímavosti o jednotlivých typech rumů
i tipy na podávání a uchovávání. 

Místenky dostanete u baru v Bystré Židli.

DEGUSTACE SVĚTOVÝCH RUMŮ

Užívat si pohodlného důchodu a nespoléhat se jen na

peníze od státu?

Pobírat pasivní příjem od 40/50 let?

Naspořit si dostatek prostředků na koupi nemovitosti?

Splatit hypotéku o 10-15 let dříve?

Finančně podporovat děti při studiích či startu do života?

JAKÉ CÍLE JSOU PRO VÁS DŮLEŽITÉ?

Kontaktujte mě pro informační schůzku, kde probereme

Vaše cíle, představy a možnosti.

Bc. Jaroslav Rybář

Finanční a investiční plánování

+ 420 776 045 329

j.rybar@msquatro.cz

Bc. Jaroslav Rybář, IČ: 09792732, spolupracuje se společností Broker Trust, a.s., IČ: 26439719, která je
registrována jako IZ, SZ. Bližší informace najdete na www.brokertrust.cz/proklienty.
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Naučná literatura
KOLÁŘ – Posilování stresem, 
FUČÍKOVÁ – Hrdinky, 
MAČURA – Stromy mě znají 
jménem

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
VALENTOVÁ – Popeláři, 
CHYTILOVÁ – Budu mít 
sourozence!, DUDEK – Moje 
malá kočička

Pohádkové příběhy
PILÁTOVÁ – Veverka z 
Vamberka, ŠAVLÍKOVÁ – 
Strach má velké uši, KUNNAS 
– Albi a jeho sny

Příběhy o dětech
ROGULJIČ – Jono a Kíš, FRIXE 
– Čarokrásné knihkupectví 6: 
Škola drží při sobě

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
VOVSOVÁ – Zvířata & 
detektivové

Fantasy a sci-fi  romány
SLOVÁKOVÁ – Pán čarodějů, 
KAABERBOL – Divočarka 6: 
Vrativec

Komiksy
STEININGER – Odvaha je volba

Dívčí romány
KNOPFOVÁ – Hilda a 
Sofi e, WELCH – Láska & 
štěstí, POWRIE – Klub 
knihomolských srdcí

Literatura young adult
CASS – Zrazená, NIVEN – Bez 
dechu, FOXFIELD – Hodný 
holky umírají první

Naučná literatura
SMOLÍKOVÁ – Cha cha 
chá, zasmál se Mordechaj,  
FILSAKOVÁ – Příprava na 
přijímací zkoušky na střední 
školu, MÜLLER – Vycvič si 
mazlíčka!

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

KříŽidle Víta Funka: Pohádky z večerníčku

Motýl z Makové panenky
Hurvínkova kamarádka
Záporná postava z Příběhů včelích medvídků
Původní jazyk v pohádce Jen počkej, zajíci!
Černokněžník z večerníčku Pohádky o mašinkách
Herec, který namluvil Boba a Bobka – králíky z klobouku
Rumcajsova žena
Rybník, ve kterém bydlí Rákosníček
Řezník, kupec a sedlák v jedné osobě z pohádky Jája a Pája

TAJENKA: Večerníček dělá radost dětem již přes 55 let. V tajence je ukryto příjmení prvního 
večerníčkového dramaturga a zakládajícího tvůrce tohoto pořadu.
(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.) 

Rozluštění tajenky z minulého čísla: Preambule

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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Podzimní výlet turistů, odpočinek U lišky / foto: P. Válek

Zahradní slavnost v zahradě gymnázia / foto: B. Kovarčíková

Slavnosti burčáku, malování na obličej pro děti / foto: M. Moudrá

Výhonek trénuje pobyt v přírodě / foto: M. Mocková

Slavnosti burčáku se těší velké oblibě / foto: M. Moudrá

Slavnosti burčáku v zahradě Robertovy vily / foto: M. Moudrá

Slavnosti burčáku, židlochovické ženy (Kanava) v krojích / foto: M. Moudrá

Prohlídka Komunitního centra se starostou / foto: M. Moudrá
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