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Běžecká trať | foto: Milena Moudrá

Ing. Jan Vitula
starosta města

V červnu letošního roku pro-
běhne slavnostní otevření spor-
tovního areá-
lu u základní 
školy. Areál 
byl vybudo-
ván především 
z finančních 
zdrojů Evropské 
unie. Nema-
lou měrou se 
na něm však 
podílelo i měs-
to Židlochovi-
ce. Jsem také 
rád, že na tuto 
aktivitu přispěly 
i okolní obce, 
jejichž děti 
navštěvují naši 
školu. Jednalo 
se o obce Blu-
čina, Branišovi-
ce, Hrušovany 
u Brna, Medlov, 
Opatovice, Sobotovice, Un-
kovice, Vranovice, Žabčice, 
Nosislav. Za tuto podporu si 
zajisté zaslouží poděkování, 
neboť bez ní by město jen těžko 
hledalo potřebné prostředky.

Sportoviště je určeno pro 

míčové hry na umělém trávníku – 
malá kopaná, házená, volejbal, 
nohejbal, basketbal na polyure-
tanovém povrchu, k dispozici je 
sportovní běžecká dráha se sek-
tory pro skok do dálky a vrh koulí, 

atletické disciplíny. Dojde tak k 
výraznému rozšíření nabídky spor-
tovních aktivit v Židlochovicích. 
A přesto, že se v době školního 
vyučování provoz řídí rozvrhem 
školy, bude mimo toto omezení 
areál k dispozici i veřejnosti. Ten-

to postup zapadá do koncepce 
rozvoje města a navazuje na 
snahu podporovat rozvoj mož-
ností kvalitního využívání volné-
ho času. Současně vybudovaný 
areál odpovídá rozhodnutí pod-

porovat a zlepšovat kvalitu škol 
ve městě. Po slavnostním ote-
vření započne zkušební provoz 
v jehož průběhu bychom rádi 
zjistili a doladili potenciální nedo-
statky, které skoro každou takto 
rozsáhlou výstavbu doprovází. 

Předpokládáme, že přednost 
ve využití jednotlivých sporto-
višť budou mít sportovní oddíly 
města Židlochovice a okolních 
obcí, které přispěly na výstav-
bu. Přeji všem občanům města, 

aby se jim nový are-
ál líbil a aby ho rádi 
využívali.

Provozní doba:
duben až říjen
07:00–20:00 hodin

listopad až březen 
07:00–16:00 hodin

Provozní doba pro 
veřejnost může být 
upravena z důvodů 
předem domluve-
ných akcí školských, 
sportovních a spo-
lečenských zařízení 
a organizací, popř. 
skupiny občanů.  

Správce areálu: Základní škola 
Židlochovice, Tyršova 611, 
667 01 Židlochovice
e-mail: info@zszidlochovice.cz, 
tel: 547 425 421, 775 576 775

Město má nový sportovní areál pro školu i veřejnost
Školní sportoviště – pohled z nadhledu | foto: Tomáš Šenkyřík
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Již koncem loňského roku 
padla první myšlenka pořá-
dat v našem městě pravidelně 
se opakující festival meruněk, 
zaměřený především na pod-
poru meruňky ve všech smě-
rech, zejména však v gastrono-
mii. Židlochovice i celý region 
byly v minulosti touto komodi-
tou vyhlášené, přestože tomu 
v posledních letech již tak není. 

Inspirací nám byly podobné 
a velmi úspěšné akce, např. 
Chřestové slavnosti v Ivančicích, 
Meruňkobraní v Miroslavi či ve 
Velkých Pavlovicích, kam se sjíž-
dí každoročně velký počet náv-
štěvníků a které se staly v dneš-
ních dnech již vyhledávanými. 
Podpora regionálních produktů, 
zapojení se do místní gastrono-
mie a kultury, to je to, co dnes 
návštěvníci uznávají. 

V našich hlavách se tedy 
zrodil prvotní plán slavnos-
tí s datem 18. července 2015, 

Přijďte a podpořte tak první židlochovické Meruňkobraní

Lenka Betášová
Ing. Ivana Flajšingerová, Ph.D.
Městské kulturní středisko Židlochovice

kdy je předpokládaná sklizeň 
meruněk v plném proudu. Ten 
jsme předložili starostovi a radě 
města s navrženým programem 
a finanční kalkulací ke schválení. 
Nápad byl všemi hlasy na jedná-
ní RM dne 13. 3. 2015 podpořen 
a odsouhlasen. 

V současné chvíli je již program 
pevně stanoven a jsme v koneč-
né fázi „dolaďování“. Co však 
musíme zmínit a vyzdvihnout, je 
účast sympa-
tických mla-
dých kucha-
řů známých 
z kulinářského 
pořadu. Na naše první meruň-
kobraní přijali pozvání, a velice 
si toho vážíme, Ing. Filip Sajler, 
šéfkuchař a spolumajitel Perfect 
Canteen, a Ondřej Slanina, kteří 
přímo na náměstí Míru budou při-
pravovat rozličná menu a drob-
né soutěže pro diváky, zejména 
s použitím meruněk a produktů, 
které náš region nabízí. Další sou-
částí meruňkobraní bude dopro-
vodný řemeslný jarmark, občer-
stvovací stánky s pitím a jídlem 
v centru města, doplňkový kultur-

ní program napříč generacemi 
se špetkou folklóru a humoru a se 
závěrečným tak trochu netradič-
ním koncertem. Dále pak bude 
ve sklepních prostorách připra-
vena ZO ČZS výstava meruněk 
s odbornými přednáškami, košt 
meruňkovice, program pro děti 
s názvem Ozdob si svůj meruň-
kový strom a tvořivé dílničky. Ke 
spolupráci postupně oslovuje-
me místní spolky a organizace, 

pozvání již 
přijala také 
Střední hote-
lová škola ve 
Velkém Mezi-

říčí, jejíž studenti představí na 
pódiu barmanskou show. Mícha-
né nápoje pak budou nabíze-
ny i na jejich stánku. Recepty 
s meruňkami, které jste nám zasí-
lali, pomalu sumarizujeme a do 
tisku se již připravuje receptář 
s názvem „Židlochovická meruň-
ka na talíři“, který si na našich 
slavnostech můžete zakoupit. 
Za tyto recepty tímto všem židlo-
chovickým srdečně děkujeme.

V 16 hodin nesmím opome-
nout oblíbenou soutěž o „Knedlí-

kového krále slunečného města“ 
v pojídání meruňkových knedlí-
ků, do které se již nyní můžete 
přihlásit u paní Betášové na RTIC, 
Masarykova 100, Židlochovice.

S prosbou o pomoc s přípravou 
speciálního meruňkového menu 
jsme se obrátili také na místní 
gastronomická zařízení. Věříme, 
že jejich zatím nulový ohlas je 
pouze počáteční nedůvěrou 
a že nás brzy mile překvapí.

Věříme, že jsme Vás tímto 
výčtem na první meruňkobraní 
přilákali, že bude druhý červen-
cový víkend krásné slunečné 
počasí a že vyzrají meruňky, 
abychom si pochutnali i na těch 
zdejších, židlochovických. Držte 
nám palce, aby se akce vyda-
řila, jste srdečně zváni! Letošní 
ročník je bez vstupného.

A na závěr jedno překvapení: 
pouze při nultém ročníku Meruň-
kobraní otevře své dveře veřej-
nosti také židlochovický zámek.

Tak už neváhejte a pozvěte 
přátele a známé, těšíme se na 
Vás!

18. 7. 2015

Ondřej Slanina a Ing. Filip Sajler, šéfkuchař a spolumajitel Perfect Canteen
zdroj: osobní archiv Filipa Sajlera

Šéfkuchař Filip Sajler
Filip Sajler (1979), šéfkuchař 

a spolumajitel Perfect Catering 
a Perfect Canteen, společnos-
ti specializující se na kvalitní 
firemní stravování. Protagonis-
ta a kuchař velice populárního 
pořadu České televize o vaření 
a gastronomii Kluci v akci. Při 
vaření zdůrazňuje maximální jed-
noduchost, tradiční kuchařské 
postupy a čerstvé suroviny, za 
sebou má praxi ve špičkových 
restauracích a cateringových 
společnostech v USA, Německu, 
Singapuru i v České republice 
a mnoho dalších zahraničních 
zkušeností z Thajska, Itálie, Špa-
nělska, Norska, Londýna a New 
Yorku.

Tři roky byl také kapitánem 
Pražského regionálního týmu 
a další tři členem Českého 
národního kuchařského týmu. Je 
držitelem řady ocenění z kuchař-
ských soutěží (FHA Culinary cup 
Singapore, IGEHO Stuttgart, 
ScotHot Glasgow, World Culina-
ry Championship Basil), včetně 
Kuchařské olympiády v Erfurtu. 

Vařil či organizoval catering 
pro významné politiky, evropské 
premiéry a přední představitele 
Evropy v průběhu českého před-
sednictví EU v Bruselu i u nás. Jíd-
lo připravoval také pro hvězdy 
showbusinessu jako Madonnu, 
Davida Bowieho, Bruce Spring-
steena a Sheryl Crowovou, pro 

sportovce formátu Tigera Wo-
odse a Garryho Kasparova, a 
dokonce i pro tým Davida Cop-
perfielda, Petra Čecha, Johna 
Malkoviche a další. 

Michelinské stáže a další 
praxe: 

YANNICK ALLÉNO – tříhvěz-
dičkový michelinský šéfkuchař a 
hvězda francouzské gastrono-
mie, vítěz Bocuse d´Or, Kuchař 
roku 2015 Gault&Millau.

ARMAND ARNALL – jedna 
hvězda – první organic restaura-
ce oceněná hvězdou ve Francii.

NORBERT NIDERKOPFLER – dvě 
hvězdy – Jižní Tyrolsko – účast na 
Audi Chefs Cup – přehlídka nej-
lepší gastronomie z Itálie a zbyt-
ku světa.

Pro svoji práci potřebuje jako 
každý profesionál prostor pro 
získání energie, kterou čerpá ze 
sportovního vyžití. Hraje fotbal (je 
členem fotbalové asociace UFA) 
a golf, je účastníkem českého a 
evropského mistrovství závodů 
automobilů do vrchu.

Perfect catering s. r. o.
www.perfectcatering.cz
Perfect canteen s. r. o.

www.perfectcanteen.cz
Česká televize

www.klucivakci.cz

KOŠT MERUŇKOVICE
Jednou ze součástí Meruňkobraní aneb festivalu meruněk 
v Židlochovicích bude také košt domácí meruňkovice. Pálenky, 
nejen z meruněk, jsou nedílnou součástí moravské kultury a mají 
také široké uplatnění v gastronomii. Pochlubte se tedy svými vzorky 
a přineste je do 30. 6. 2015 na RTIC Židlochovice. Lahev o objemu 0,7 l 
označte jménem, adresou a ročníkem. Vzorky budou hodnoceny 
přímo návštěvníky festivalu v prostorách vinotéky Viniferie. Žádná 
komise specialistů, ale konečný konzument! Jeho hodnocení Vám 
nejlépe odpoví na otázku kvality Vašeho produktu. Neváhejte 
a přispějte. A co víc, vyhrajte originální láhev pro Vaši meruňkovici! 

Ing. Ivana Flajšingerová, Ph.D. 
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PROGRAM MERUŇKOBRANÍ 2015 (18. července 2015)
MÍSTO: ČAS: AKCE:

Náměstí Míru

8:00–15:00 Řemeslný JARMARK + STÁNKY S OBČERSTVENÍM

PRODEJ MERUNĚK OD DROBNÝCH PĚSTITELŮ

10:00 ZAHÁJENÍ – STAROSTOU MĚSTA A MODERÁTOREM

10:15 PRVNÍ VSTUP GASTROSHOW + SOUTĚŽE

11:00 Dětský národopisný soubor DUNAJEK Dolní Dunajovice (cca 30 min), barmanská show SHŠ Velké Meziříčí

12:00 VSTUP MODERÁTORA

12:30 DRUHÝ VSTUP GASTROSHOW + SOUTĚŽE

14:00 Hostěnické Boubelky

14:45 TŘETÍ VSTUP GASTROSHOW + SOUTĚŽE

16:00 Soutěž o Knedlíkového krále slunečného města

17:00 VYHODNOCENÍ BODOVÁNÍ MERUŇKOVICE

18:30 VYSTOUPENÍ SKUPINY MEDICIMBAL

20:00 Divadelní odbor T. J. Sokol Židlochovice – Poprask na laguně

10:00–17:00 DOPROVODNÝ PROGRAM – ATRAKCE PRO DĚTI: SKÁKACÍ HRAD + VYSTAVENÍ HASIČSKÉHO AUTA+ 
TVOŘIVÉ DÍLNY S PRODEJCI + PROHLÍDKY ZÁMKU S PRŮVODCEM

RTIC

9:00 ZAHÁJENÍ VÝSTAVY MERUNĚK – ZO ČZS ŽIDLOCHOVICE

VÝSTAVA V MALÉ GALERII – HISTORIE MERUŇKY V REGIONU

10:00–12:00 TVOŘENÍ DĚTÍ – TÉMA OZDOB SI SVŮJ MERUŇKOVÝ STROM

11:00 PŘEDNÁŠKA O VÝROBĚ MERUŇKOVICE – PÁLENICE BLUČINA

14:00–16:00 Putovní sklípek vinařství Rozařín s cimbálem a ochutnávkou moutnických a sokolnických vín ve dvoře RTIC

VINIFERIE 10:00–16:00 KOŠT MERUŇKOVICE

Další program: Skauti – Meruňková stezka k rozhledně – info na RTIC, zpřístupnění zámku, gurmánská pouť po místních 
restauracích, soutěž o nejlepší moučník z meruněk, výstava retro kočárků v sokolovně

Jaký byl cíl dotazníkové anke-
ty o městském rozhlase, která 
poslední měsíc v Židlochovicích 
probíhala?

Vzhledem k tomu, že vysílání 
městského rozhlasu bylo před-
mětem častých debat mezi 
vedením radnice a občany, 
z nichž si někteří stěžovali na pří-
lišnou hlasitost nově instalova-
ného zařízení rozhlasu a jiní zase 
naopak na špatnou slyšitelnost, 
rozhodli jsme se oslovit obyvate-
le města dotazníkovou akcí, a to 
ve spolupráci se studenty místní-
ho gymnázia. 

Cílem bylo zajistit reprezen-
tativní množství odpovědí, tak 
abychom mohli upravit vysílání 
rozhlasu v souladu s přáním vět-
šiny obyvatel. Výhodou nově 
instalovaného systému je mož-
nost upravovat hlasitost vysílání 
podle jednotlivých lokalit.

 
Takže šlo pouze o korekci hla-

sitosti?
Dotazník nesměřoval pouze 

Jan Vitula: Funkce městského rozhlasu je nezastupitelná
doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

tímto směrem, ale nabízel i vari-
anty omezení počtu vysílání 
a také obsahoval otázku, která 
s rozhlasem nesouvisela a týkala 
se přípravy nového systému sbě-
ru odpadu, který bychom rádi 
zavedli v příštím roce.

Osvědčila se tato forma a dis-
tribuce studenty?

My jsme spokojeni. Sám jsem 
si vyzkoušel s několika studenty 
obejít pár desítek domácností 
a reakce občanů byly poměrně 
vstřícné, a tak bych rád v této 
aktivitě pokračoval. Zvláště až 
vyvstanou nové aktuální otáz-
ky, které se týkají každodenního 
života našich občanů...

Takže žádné prudce negativní 
reakce?

Vím vlastně jen o jednom 
agresivním jednotlivci, takže 
téměř nic...

Jak se studenti gymnázia se 
svým úkolem vypořádali? Určitě 
s obcházením židlochovických 
domácností nemají mnoho zku-
šeností...

Zvládli to velmi dobře. Nasbíra-
li data do 853 dotazníků, což je 

úctyhodný počet! A navíc bych 
rád poznamenal, že se mi s nimi 
velmi dobře spolupracovalo. 
V této souvislosti jsem se utvrdil 
v názoru, že spolupráce města 
a našeho gymnázia může mít 
celou řadu podob. 

Pojďme zpátky k rozhlasu jako 
takovému. Potřebujeme vlastně 
v době internetu a nepřetržitého 
televizního vysílání i rozhlas?

Vždy je potřeba mít na zřete-
li, že rozhlas plní důležitou funkci 
varovného systému v případě 
náhlých krizí. A například při 
výpadku elektrického proudu 
jsou jednotlivé tlampače vyba-
veny vlastním zdrojem energie 
a umožňují tak informovat místní 
obyvatele i v případě velkých 
výpadků signálu či elektrického 
proudu (tzv. blackout).

Vím, že je to stále opakova-
ný dotaz a s rozhlasem přímo 
nesouvisí. Občané se však stále 
znovu ptají: Je opravdu nezbyt-
né, aby po Židlochovicích byli 
svoláváni dobrovolní hasiči tak 
hlasitým signálem sirén? Vzhle-
dem k četnosti jejich výjezdů 
jsou slyšet prakticky denně.

Systém sirén s městským rozhla-
sem skutečně přímo nesouvisí, 
i když je i on součástí tzv. varov-
ného systému. Sirény jsou však ve 
správě hasičského záchranného 
sboru a město na ně nemá pří-
mý vliv. Hasičský záchranný sbor 
je využívá ke svolávání jednotky 
dobrovolných hasičů, a forma 
sirény je dána příslušným paragra-
fem, tedy je ze zákona povinná.

Přítomnost hasičů v Židlochovi-
cích považuji za velkou výhodu, 
protože v případě jakékoliv kritic-
ké situace v Židlochovicích jsou 
na místě v několika minutách 
a všichni víme, že například při 
automobilových haváriích nebo 
požárech rozhodují o lidských 
životech minuty.

Takže za smysluplností vysí-
lání židlochovického rozhlasu si 
vedení města stojí? 

Jsme kdykoli připraveni a také 
ochotni diskutovat o formě 
i obsahu běžného rozhlasového 
vysílání. Ostatně proto jsme tu 
anketu také dělali! Ovšem v pří-
padě krizí je funkce městského 
rozhlasu naprosto nezastupitelná 
a jedinečná.

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na další neformální setkání při šálku čaje, a to ve čtvrtek 25. 6. 2015 od 19:00 hod. v Orlovně. 
Těším se na setkání.
            Ing. Jan Vitula, starosta
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Ve zkratce...

Židlochovičtí basketbalisté 
postupují do Městského přebo-
ru I. třídy

Basketbalisté T. J. Sokola Žid-
lochovice vstupovali do letošní 
sezóny s jediným cílem, vyhrát 
soutěž a postoupit o stupínek 
výše.

Sezóna začala v polovině října 
loňského roku vítězstvím v prvním 
utkání nad nováčkem v soutěži 
a byl tak nastartován závod, kte-
rý měl skončit postupem do vyšší 
soutěže. 

Oddíl odehrál v sezóně 
2014/2015 čtrnáct utkání s celko-
vou bilancí dvanáct výher a dvě 
prohry a splnil tak svůj letošní cíl. 

Naši basketbalisté ukázali, že 
basketbal v Židlochovicích je 
stále na dobré úrovni. Týmový 
duch a hlavně pohoda v týmu 
ani nic jiného připustit nemohly. 

V příští sezóně na nás čekají 
obtížnější soupeři, ale věříme, že 
se nám bude dařit alespoň čás-
tečně jako v sezóně letošní a že 
dobrá parta bude bojovat o co 
nejlepší umístění.

Jakub Kratochvíl
oddíl basketbalu

Na příjmové pokladně MěÚ 
Nádražní 750 byl nainstalován 
platební terminál, takže můžete 
od května platit těmito kartami:

Výsledek Českého dne proti 
rakovině v Židlochovicích

Vážení spoluobčané,
ve středu 13. května proběhla v 
našem městě celostátní dobro-
volná finanční sbírka organizo-
vaná pod názvem Český den 
proti rakovině. Do pořádání 
akce se zapojilo místní gymná-
zium. 

Celkový výnos sbírky činí 20 
914 Kč.

Pořadatelé touto cestou 
děkují všem dárcům za vstřícný 
přístup a dobrovolné finanční 
dary.

Mgr. Helena Marková
Gymnázium Židlochovice

Ze zasedání rady a zastupitelstva města
Výběr z usnesení ZM 15. 4. 2015
ZM schvaluje:

Strategii rozvoje města Židlo-
chovice na léta 2015–2025.
návrh změny ochranného pás-
ma nemovité kulturní památky 
zámku v Židlochovicích dle pří-
lohy.
uzavření zástavní smlouvy na 
bytovou jednotku č. 358/4 
v domě č. p. 358, Coufalíkovo 
nám. v Židlochovicích, posta-
veném na pozemku p. č. 20, 
zapsanou na LV č. 2174 v KN 
pro obec a k. ú. Židlochovice, 
na příslušné spoluvlastnické 
podíly na společných částech 
domu č. p. 358 a pozemku 
p. č. 20, vše v k. ú. Židlochovi-
ce, mezi městem Židlochovice 
a peněžním ústavem poskytují-
cím úvěr, a to v souvislosti s pro-
dejem předmětu zástavy za 
účelem zajištění úvěru poskyt-
nutého bankou na zaplacení 
kupní ceny.

ZM rozhodlo:
koupit pozemek p. č. KN 2283/2 
o výměře 11 m2 v k. ú. Židlocho-
vice, od Povodí Moravy s. p., 
Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, 
IČ: 70890013, za kupní cenu 
2.000 Kč.
Jedná se o pozemek pod cyk-
lostezkou na sjezdu u lávky.
prodat bytovou jednotku 
č. 358/4 v domě č. p. 358, Cou-
falíkovo nám. v Židlochovicích, 
postaveném na pozemku p. č. 
20, zapsanou na LV č. 2174 











v KN pro obec a k. ú. Židlocho-
vice, spoluvlastnický podíl na 
společných částech domu ve 
výši 8376/68241, spoluvlastnic-
ký podíl na pozemku p. č. 20 
ve výši 8376/68241, zapsané 
na LV č. 2175 v KN pro obec 
a k. ú. Židlochovice za cenu 
1.505.000 Kč, přičemž kupní 
cena bude uhrazena v plné 
výši do dvou měsíců ode 
dne podpisu kupní smlouvy. 
Toto rozhodnutí je platné do 
31. 7. 2015.

ZM projednalo a schvaluje:
„Druhou úpravu zadání změny 
č. VII ÚPM Židlochovice“ dle 
přílohy.

Výběr z usnesení RM 24. 4. 2015
RM ukládá:

zpracovat projektovou doku-
mentaci pro sociální byty v pří-
zemí domu Zámecká 236, vč. 
nezbytné rekonstrukce domu.
zpracovat projektovou doku-
mentaci pro sociální byty 
v I. poschodí Komenského 52.
zpracovat projektovou doku-
mentaci pro sociální byty 
v půdním prostoru Komenské-
ho 38.

RM schvaluje:
přijetí rozpočtového opatření 
č. 4 rozpočtu pro rok 2015.
přípravu záměru vybudování 
útulku pro opuštěná zvířata.
navýšení kapacity školní druži-
ny ZŠ ze 100 na 150 žáků a 















pověřuje referenta školství Mgr. 
Martinu Bartákovou k podání 
žádosti o zápis změny kapacity 
v rejstříku škol a školských zaříze-
ní k 1. 9. 2015.

Výběr z usnesení RM 7. 5. 2015
RM ukládá:

objednat zpracování projekto-
vé dokumentace pro stavební 
povolení a pro provedení stav-
by pro třetí třídu MŠ v budově 
Brněnská 705.
uzavřít Smlouvu o provede-
ní e-aukcí na dodavatele 
sdružených dodávek elektřiny 
a zemního plynu pro rok 2016 
s firmou Terra Group, a. s.

RM schvaluje:
Sazebník úhrad za poskytová-
ní informací ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů s účinností 
od 7. 5. 2015.

RM bere na vědomí:
přerušení provozu v MŠ v měsíci 
srpnu, a to v období od 17. do 
31. 8. 2015. Provoz školky bude 
opět zahájen v úterý 1. 9. 2015.

RM povoluje:
MŠ výjimku z počtu dětí na 
školní rok 2015/2016 ve čtyřech 
třídách na pracovišti Sídliště 
Družba 673 z 24 na 26 dětí na 
třídu a na odloučeném pra-
covišti Brněnská 705 z 22 na 25 
dětí na třídu.











V minulém roce jsme v rámci 
protipovodňové ochrany vybu-
dovali nový digitální rozhlas. 
Tato investice přinesla v poslední 
době ze strany občanů něko-
lik reakcí včetně jedné petice 
odmítající pravidelné hlášení 
městského rozhlasu. Díky spolu-
práci s gymnáziem se podařilo 
shromáždit 853 odpovědí, což 
je téměř 60 % všech domácností 
v Židlochovicích. Pro zachová-
ní vysílání městského rozhlasu 
v současném pojetí se vyslovilo 
707 domácností z celkového 
počtu 853 dotázaných. Pro zru-
šení vysílání městského rozhlasu 
a pro to, aby byl využíván pouze 
pro informování o mimořádných 
událostech, se jich vyslovilo 42. 
Nejvíce nespokojených respon-
dentů ze zmíněné skupiny odmí-
tající rozhlas bylo na ulici Zámec-
ká; a to celkem čtyři. Změnu 
frekvence vysílání, tedy ze dvou 

Vyhodnocení ankety o městském rozhlase

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

relací na jednu, si přeje 62 dotá-
zaných. Tento požadavek byl 
ve všech ulicích města rozložen 
víceméně rovnoměrně. Vyboči-
la pouze ulice Zámecká, kde si 
tuto změnu přeje 13 domácností 
a Sídliště Družba (16 domácnos-
tí). Díky anketě jsme také zma-
povali místa – lokality, u nichž si 
některé z domácností přejí zvýšit 
či snížit hlasitost vysílání, zlepšit 
srozumitelnost hlášení atd. Tyto 
podněty nám budou podkla-
dem pro připravovanou tech-
nickou revizi koncových hlásicích 
přístrojů. 

V oblasti odpadového hos-
podářství jsme se v jednotlivých 
domácnostech dotazovali, 
jakou formu likvidace biood-
padu upřednostňují. Pravidelný 
svoz formou hnědé popelni-
ce na bioodpad popelářským 
vozem preferovalo 275 respon-
dentů. Kompostér by upřednost-
nilo 90 domácností a kombina-
ci obou zmíněných by uvítalo 
64 domácností. 381 dotázaných 
se vyjádřilo, že je jim to jedno, 
nebo neví.

Závěrem děkujeme občanům 
za ochotu a čas, který věnovali 
odpovědím na naše otázky.

Na formulaci ankety pracova-
lo MKS ve spolupráci s kanceláří 
starosty a odborem životního 
prostředí. Její vyhodnocení zajis-
tilo MKS s kanceláří starosty.

Městský rozhlas
Pro současné pojetí: 707

Hlásit jen mimořádné 
události: 42

Jedno vysílání denně: 62

Forma likvidace bioodpadu
Pravidelný svoz – hnědá 
popelnice: 275

Pomocí kompostéru: 90

Kombinace obou: 64

Neví: 381

Celkový počet 
respondentů: 853
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 Farní pouť – zdevastovaný kostel v Šonově| foto: Ladislav Najman

V pátek 8. května 2015 
v 6 hodin ráno vyjel ze židlocho-
vického autobusového nádraží 
plně obsazený autobus směrem 
na Olomouc. Osazenstvo tvo-
řili farníci ze Židlochovic i okol-
ních obcí, vedeni dr. Martinem 
Hladkým, který program tohoto 
poutního zájezdu zorganizoval. 
Navazoval na již začátkem roku 
v Židlochovicích uskutečně-
né přednášky představeného 
dominikánského kláštera v Jab-
lonném v Podještědí P. Augus-
tina Prokopa a převora bene-
diktinského kláštera v Rajhradě 
P. Augustina Gazdy. Přednášky 
o historii i současnosti života 
v klášterech se konaly v rámci 
akcí právě probíhajícího Roku 
zasvěceného života. Cílem 
tohoto poutního zájezdu bylo 
seznámit se přímo na místě s his-
torií a současností některých 
známých klášterů.

Prvním bodem programu 
byla prohlídka Cyrilometodějské 
teologické fakulty v Olomouci 
s odborným komentářem pro-
děkanky Mgr. Martiny Pračkeo-
vé. Překvapením pro mnohé 
z nás byl rozsah nabízených stu-
dijních oborů – od teologických 
a filosofických až po charitativní 
a sociální.

Další zastávka byla v novém 
klášteře klarisek-kapucínek ve 
Šternberku. Kolem velmi pěk-
né budovy kláštera se nachá-
zí upravený park a zahrada, 
o kterou se sestry, žijící v uza-

Putování po moravských a polských klášterech

vřené klauzuře, starají. Velmi sil-
ným zážitkem zde pro nás bylo 
setkání se sestrou Miriam, která 
nám vyprávěla o historii a životě 
v klášteře a nakonec i odpoví-
dala na dotazy. Vyzařovaly z ní 
vnitřní pokoj, vyrovnanost, las-
kavost a vlídnost, tedy vlastnos-
ti, které mnozí z nás, kteří žijeme 
v objetí živelnosti materiálního 
světa, bohužel postrádají. 

Odpoledne prvního dne pat-
řilo Hoře Matky Boží v Králíkách, 
kde byli v prostorách kláštera 
v padesátých letech 20. století 
internováni řeholníci. Prohléd-
li jsme si i nedávno otevřený 
památník internace, ve kterém 
jsou umístěny zajímavé doku-
menty o tomto období klášte-
ra. Poutním chrámem a klášte-
rem nás provázel sympatický 
duchovní správce P. Karel Mora-
vec.

Druhý den ráno jsme neda-
leko Králík přejeli česko-polské 
hranice, abychom navštívili 
jedno z nejznámějších polských 
poutních míst – Vambeřice. Je 
zmiňováno i v Babičce Boženy 
Němcové. Před chrámem je 
monumentální široké schodiště, 
po kterém denně stupeň po 
stupni společně vystupují počet-
né skupiny hlavně polských 
poutníků.

Odpoledne nás v areálu brou-
movského benediktinského kláš-
tera očekával zdejší správce, 
bratr Gereon, rodák z nedale-
kého Šonova ležícího téměř na 
hranicích s Polskem. Ten nám 
velmi poutavě přiblížil historii 
broumovského kláštera a prove-
dl nás jeho opravenými vnitřními 

prostorami. Odpoledne jsme 
pod jeho vedením navštívili jeho 
rodnou obec a zdejší barok-
ní kostel, vystavěný architekty 
Dientzenhoferovými. Ten teprve 
čeká na důkladnou renovaci.

Naše dvoudenní putování 
jsme večer zakončili společnou 
mší svatou v klášterním chrámu 
v Polici nad Metují. Pak nás už 
čekala dlouhá cesta domů, kam 
jsme dorazili kolem 22. hodiny.

Během cesty jsme vyslechli 
zajímavé jazykovědné a historic-
ké výklady pana doktora Hlad-
kého, ale nejvíce nás během 
přesunů autobusem zaujala 

a pobavila u mikrofonu pro-
bíhající vtipná improvizovaná 
konverzace mezi ním a naším 
panem farářem – Polákem, kdy 
se s nadsázkou „přeli“ o to, který 
z jazyků je modernější a praktič-
tější, zda polština, nebo češti-
na. Velmi jsme obdivovali jejich 
pohotovost nalézat vhodné 
a vtipné protiargumenty a jejich 
rozsah vědomostí.

Velmi děkujeme dr. Hladké-
mu za přípravu programu toho-
to zájezdu a věříme, že bude 
i nadále v podobných aktivi-
tách v naší farnosti pokračovat.

Ladislav Najman

V květnu uvedl náš ochot-
nický spolek hádavou komedii 
C. Goldoniho Poprask na laguně. 
Divácky velmi oblíbená komedie 
má přes svoje stáří stále co nabíd-
nout. Byť je původní děj zasazen 
do Itálie roku 1762, téma jistě 
překoná věky. Vše se točí kolem 
ženské „užvaněnosti“, hádavosti 
a staré dobré žárlivosti. Dvě rodi-
ny rybářů, které mají mezi sebou 
standardně dobré vztahy, roz-
kmotří jedna hloupá dýně, která 
je nevinnou záminkou k upoutá-
ní pozornosti. Co se následně na 
jevišti strhne, nikdo nečeká. Obě 
rodiny se do sebe nemilosrdně 
pustí a z poklidných dvorečků se 
stane bitevní pole. Láska, žárlivost, 

Poprask na sokolských prknech

ostrý jazyk a hašteření dostanou 
tolik prostoru, že ani divák koli-
krát neví, kde mu z toho hlava 
stojí. Vše se snaží na pravou míru 
uvést soudce, o jehož ztvárnění 
se postaral Martin Janíček. Zma-
tek nad zmatek, pěstní souboje, 
tahání za vlasy, slovní výpady, 
ale i písničky, polibky a objímání, 
to vše jste mohli vidět a zažít při 
našich třech reprízách. 

Lubomír Spáčil, jako režisér, 
vnesl do hry onen tolik potřeb-
ný „organizovaný“ chaos, jehož 
nastudování nám dalo občas 
pořádně zabrat. Každý pohyb, 
každý okamžik i každá bitka byla 
předem nazkoušena, aby vše 
nejen vypadalo věrohodně, ale 
především aby nedošlo k žádné-
mu zranění. Hudební skladatel 
Karel Cón nám připravil komfortní 
hudební podklad pro texty písní 

či akční scény. Všechny taneční 
čísla připravil, namyslel a reali-
zoval dnes již náš dvorní choreo-
graf Vladimír Kloubek. I scéna se 
tentokrát mimořádně vyvedla. 
Kulisy, dvě rybářské chýše, výraz-
ně pomohly v orientaci na jevišti 
a dokreslily atmosféru rybářské 
vesničky. Přestavba scény v prů-
běhu představení na kancelář 
soudce byla zajímavým prvkem, 
který byl nejen pohybově nároč-
ný, ale především v tomto rozsa-
hu pro nás zcela nový.

Herecky náročné charaktery 
se podařilo vykreslit přesvědčivě. 
Ať už jde o patrony Milana 
Sklenského nebo Tondy Houdka, 
o námořníky v čele s Lubošem 
Nováčkem nebo rozhádaná 
děvčata Veroniku Jedonovou, 
Nicole Krinkovou či Marcelu 
Teinerovou. Výrazné role umožnily 

vyniknout i Ivaně Paláškové, 
Janě Sklenské, Karlu Suchánkovi, 
Romanu Vintrovi a v neposlední 
řadě Honzovi Viktorínovi. Pěvecky 
se prosadili Sandra Surmanová 
a Vítek Kornhauser. 

Všem, kteří se na představení 
podíleli, patří obrovské díky za 
trpělivost a péči, kterou celému 
divadlu věnovali a věnují. Poděko-
vání za květiny pro herce i hereč-
ky si zaslouží také firma Hortis.

Zároveň bychom rádi touto 
cestou pogratulovali panu Lubo-
míru Spáčilovi k jeho význam-
nému životnímu jubileu. Za celý 
soubor mu přejeme pevné zdra-
ví, dostatek humoru a životního 
nadhledu.

Doufáme, že jste se i Vy poba-
vili a strávili s námi příjemný večer 
plný vtipu. Těšíme se na Vás zase 
na podzim při nové premiéře.

Martin Janíček
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Židlochovičtí občané s Davidovou hvězdou

Ilona Chrastilová
žákyně kvinty Gymnázia Židlo-
chovice

U příležitosti vzpomínkové akce 
Kameny zmizelých (19. dubna 
2015) byl Gymnáziem Židlocho-
vice vydán leták, z něhož otisku-
jeme vybrané 
části.

Část názvu 
této statě jsem 
si „vypůjčila“ z historické glosy 
Miloslava Juráka, který ji publi-
koval v měsíčníku Židlochovický 
zpravodaj v říjnu 1989. Vytvořil 
ji na základě svých vzpomínek 
a informací z historických pra-
menů.

Svoje vyprávění začíná infor-
macemi o tom, jak žili židlocho-
vičtí židovští občané krátce před 
rokem 1939: „Celou židovskou 
minoritu tvoři-
ly vlastně čtyři 
rodiny – velko-
o b c h o d n í k a 
Alfreda Steine-
ra, obchodní-
ka s textilem a 
galanterií Richarda Buriana, vel-
kopěstitele meruněk Maxmiliána 
Kosiny a správce sladovny Adol-
fa Engländera. K nim později 

přibyl zubař Walter Strebinger 
a v roce 1938 přišel z Pohořelic 
cukrovarský technik Ing. Oskar 
Kohn.“

Miloslav Jurák v jiné části svých 
vzpomínek pokračuje: „Jejich 
společenské postavení bylo dost 
zvláštní. Komerční schopnosti 
a osobní intelekt jim zajišťovaly 
na místní poměry značně vysoký 

osobní standard, 
což vedlo k urči-
té odtažitosti od 
ostatních obyvatel 
města. Majetkově 

nejsilnější židovské rodiny (Stei-
nerovi a zpočátku i Burianovi) se 
hlásily k německé národnosti.“

„Byli to pra-
covití a milí lidé, 
jenže tíhli k něm-
čině,“ vzpomíná 
na Burianovi Františka Říhošková. 
„Když přišla Františka Říhošková 
na návštěvu ke své kamarád-
ce Gertě Burianové, přes dveře 

slyšela němči-
nu. I přesto však 
Burianův veliký 
obchod zaměst-
nával čtyři české 
prodavače. Pan 
Burian byl velmi 

vážený a jeho manželka byla 
mezi lidmi velmi oblíbená, pro-
tože jim pomáhala. Jejich dcera 
Gerta uměla hrát na klavír, ve 

škole hrála divadlo a nakonec 
šla studovat na německé gym-
názium. Engländerovi a dentis-
ta Strebinger se hlásili k české 
národnosti a jejich 
společenské styky 
se spoluobčany byly 
bezprostřednější a 
přátelské.“

Dále nechám na 
smutné události od roku 1939 
vzpomínat Miloslava Juráka:

„Byla to zvláštní doba. Nevzpo-
mínám si, že by se naše rodina 
nějak přátelsky blížeji s židovský-
mi občany stýkala, vždy však 
byli plně respektováni jako sluš-
ní a inteligentní lidé. A teď, při 

setkání na ulici 
odvraceli v rozpa-
cích hlavy a klopi-
li oči, aby ulehčili 

trapnou chvíli, že se vzájemně 
nemůžeme pozdravit. Jednou 
jsem potkal Richarda Buriana 
vzadu na topolové aleji. Dříve 
býval plný životní energie, nyní 
chodíval na dlouhé procházky 
shrbený, uštvaný. Pozdravil jsem 
ho. Ulekaně se 
ohlédl, zda není 
někdo nablízku, 
a s přehnanou 
uctivostí odpo-
věděl. Po chvíli dodal: ‚Co na 
to všechno říkáte?‘ Mlčel jsem, 
nevěděl jsem, jak odpovědět. 

Burian po chvíli pokračoval: ‚To 
všechno brzy skončí. Já tomu 
říkám Protentokrát. A potom, 
co se nám Čechům může stát?‘ 

Bylo mně hrozně. 
Do jaké duševní 
bezvýchodnosti 
se musel dostat, 
když jeho vždy 
věcně uvažující 

mozek perfektního obchodníka 
si vytváří na obranu takové před-
stavy…“

Františka Říhošková nedlouho 
před transportem Židů do kon-
centračního tábora nosila Buri-
anům jídlo. Jednoho dne ji ale 
paní Burianová upozornila, že na 
ni jedna rodina podala oznáme-
ní pro stýkání se s Židy i přes přísný 
zákaz, a požádala ji, aby k nim 
už nechodila. „To víte, že jsem se 
bála,“ dodává paní Říhošková. 

Tragický osud židovských 
obyvatel Židlochovic se začal 
naplňovat na jaře 1942. Milo-
slav Jurák uzavírá své vzpomínky 
takto: „Nejdříve nastalo soustře-
dění židovských rodin do něko-

lika bytů, kam 
byli přestěhováni 
i židovští obča-
né z Rajhradu a 
Vranovic. Po Žid-

lochovicích se tehdy vyprávělo, 

„Byli to pracovití a milí lidé, 
jenže tíhli k němčině.“

„To všechno brzy skončí. 
Já tomu říkám Protento-

krát. A potom, co se nám 
Čechům může stát?“

„To víte, že jsem se bála...“

„...do poslední chvíle 
nevěřili, že by i je stihl 

hrůzný pogrom...“

„Zavazadla, která si měli vzít 
s sebou, jim byla odebrána.“

Naše válka – ve vzpomínkách 

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko Židlochovice

Jedna z nedělních mší v měsí-
ci dubnu se už pravidelně koná 
k datu povýšení Židlochovic na 
město. S myšlenkou připome-
nout si touto formou historicky 
důležitý moment ve vývoji Žid-
lochovic přišel před čtyřmi lety 
místostarosta Tomáš Šenkyřík. 
Duben je však významný neje-
nom datem povýšení (3. 4. 1873), 
ale také dnem osvobození od 
fašismu (17. 4.), který vlastně pro 
židlochovické znamená konec 
2. světové války.  

„Národ, který zapomíná na 
svou minulost, je odsouzen pro-
žít ji znovu.“ Těmito slovy končil 
19. dubna otec Paweł Cebu-
la mši svatou, která se konala 
k oběma zmíněným událostem. 
Přítomni byli hlavní představitelé 
města, někteří zastupitelé a také 
zástupci místních spolků a orga-
nizací. Snad jen při této pří-
ležitosti je možné vidět slavnostní 
prapor města Židlochovice spo-
lečně s historickým praporem 
Tělocvičné jednoty Sokol, Sboru 
dobrovolných hasičů a letos už 
také s vlajkou židlochovických 

Junáků, které za zvuku žesťových 
nástrojů vnesli  středem lodi kos-
tela krojovaní a uniformovaní 
zástupci jmenovaných spolků.

Kostel je při této příležitosti  
slavnostně vyzdoben cechovní-
mi znaky a duchovní slovo pana 
faráře jindy hovoří o důležitosti 
vzájemného společenství lidí pro 
zdravý rozvoj města. Sedmde-
sát let od skončení války však 
promluvu otec Paweł Cebula 

začíná slovy: „Co bych k vám já 
mohl promlouvat, žiji tu jen pár 
chvil, proto dnes nechám mluvit 
člověka, který se v Židlochovi-
cích narodil a dobu války pocítil 
na vlastní kůži“... pana Jaromíra 
Juna.

„Sluší se v této době vzpome-
nout na občany našeho města, 
kteří se konce 2. světové války  
před sedmdesáti lety nedožili, 
nebo její konec přežili jen krát-
ce,“ zahájil Jaromír Jun. „Začá-
tek okupace postihl nejprve 
židovské spoluobčany… V době 
heydrichiády vyvolané zabitím 
zastupujícího říšského protekto-
ra bylo pak popraveno nejvíce 

místních občanů v červnu 1942. 
Byli to členové prozrazené odbo-
jové skupiny ‚Obrana národa‘ 
ředitel Hospodářské školy Ing. 
Dr. František Čermák, učitel Josef 
Jakob, major František Herc-
lík, nadporučík Josef Mrkvica a 
v roce 1943 k nim přibyl traťmis-
tr Rudolf Vlk, který byl vězněný 
už od roku 1939. Uvědomme si, 
jak žijeme přes všechny obtíže 
nyní…“

Letošní slavnostní mše za město 
byla sloužena k oslavě ukončení 
2. světové války. Chtěla bych 
touto cestou poděkovat všem, 
kdo se na jejím nevšedním prů-
běhu podíleli. Paní Zdeně Vrbo-
vé s dětským pěveckým sborem 
Skřivánek a žesťovému kvartetu 
Základní umělecké školy, jejichž 
hudba z kůru slavnostně povýšila 
náladu mše, paní Martě Haná-
kové za hru na varhany a hlavní 
komunikaci při koordinaci všech 
zúčastněných hudebních těles. 
Také všem přítomným členům 
místních spolků, kteří letos přišli 
ve vysoce sympatickém počtu 
v krojích i bez, děkuji také farnos-

ti za přípravu a zvláštní cechovní 
výzdobu kostela a panu faráři 
za cit pro události a pochope-
ní, které daly této mši zcela jiný 
duchovní rozměr.

Kameny zmizelých, o kte-
ré se má zakopnout

Po mši svaté pokračovalo  
vzpomínání setkáním k uctění 
památky všech obětí nacistic-
ké genocidy během 2. světové 
války. Do chodníku ve spodní 
části náměstí byly vloženy prv-
ní „Kameny zmizelých“ občanů 
Židlochovic, pětičlenné židovské 
rodiny Burianů, která byla společ-
ně s dalšími rodinami odvlečena 
31. března 1942 do koncentrač-
ního tábora. Když jsem tudy za 
pár dní procházela, postávala 
kolem uložených kostek menší 
skupinka dam, které polemizo-
valy nad vhodnosti výběru místa. 
Původní název projektu Kamenů 
zmizelých Stolpersteine znamená 
v překladu: kameny, o které se 
zakopává…, místa pro uložení 
kamenných kostek s mosaznými 
štítky se jmény obětí jsou tedy 
cíleně volena tak, aby kameny 
kolemjdoucím vlastně nedovolily 
projít kolem bez povšimnutí a bez 
alespoň kratičké vzpomínky…

pokračování na straně 7 >>

„Národ, který zapomíná na svou minu-
lost, je odsouzen prožít ji znovu.“
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Nové knihy
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
KLEYPAS – Dívka s hnědýma 
očima, GREEN – Hledání Aljaš-
ky, MEYERS – Pohodlné lži
Romány českých autorů
HARTL – Malý pražský eroti-
kon, JAKOUBKOVÁ – Prodám 
manžela... Zn. Spěchá, TŘEŠ-
TÍKOVÁ – To prší moře, KELE-
OVÁ-VASILKOVÁ – Kouzlo 
všednosti
Historické romány
VONDRUŠKA – Husitská epo-
pej II, VAŇKOVÁ – Zapome-
nutý král, NIEDL – Krajina noč-
ních jezdců
Detektivní romány
PROCHÁZKA – Mrtvá šelma, 
MANKELL – Pátá žena, ZAN-
DER – Plavec
Dobrodružné romány
BERRY – Lincolnův mýtus, LYN-
DON – Císařský oheň, FARN-
SWORTH – Krvavá přísaha
Fantasy a sci-fi romány
BOWDEN – Assasin´s creed: 
Jednota, HEITZ – Děti Jidášo-
vy, Syn Jidášův
Společenské romány
MURAKAMI – Bezbarvý Cuku-
ru Tazaki a jeho léta putování, 
HOOPER – Etta a Otto a Russel 
a James
Pravdivé příběhy
RENÉ-LUC – Vychoval mě 
gangster
Životopisy
MIHULOVÁ – Můj život s Kar-
lem Kachyňou, ROKOSKÝ 
– Dvakrát otrokem
Naučná literatura
PIORECKÁ – Praha avangard-
ní, RYCHNOVSKÁ – Chorvat-
ský slovník na cesty, VÁCHA 
– Neumělcům života

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
ŽÁČEK – Čím budu, až vyros-
tu?, MILER – Krtek a léto, ČER-
NOHORSKÁ – Traktor Lojzík 
pomáhá
Pohádkové příběhy
BLÁHOVÁ – Já chci být 
archeologem, KASTNEROVÁ 
– O nevyřáděném dědečkovi, 
KAMINSKÁ – Filip na ostrově
Detektivní a dobrodružné pří-
běhy
HETEŠA – Vetřelci z Minecraf-
tu, BREZINA – Gladiátorův zla-
tý poklad, NEFF – Pán země, 
FOMBELLE – Vango
Fantasy romány
HLAVÁČKOVÁ – Dračí oči 3.: 
Pramen moci, BREZINA – Mod-
rá krev, LARSSON – Pax
Dívčí romány
CABOT – Láska v podsvě-
tí, MCCOMBIE – Moje šáhlý 
bábinky
Naučná literatura
HENRY – Námořnictvo USA za 
druhé světové války, SCHULD 
– Na stavbě

Eva Procházková
knihovnice

Židlochovický zámecký park 
není pozoruhodný a zajímavý jen 
svými dřevinami a mnoholetými 
i cizokrajnými stromy, stádem 
mufloní zvěře a jeleny sika, ale 
i svým zajímavým vývojem, který 
směřoval až do současné podo-
by ke spokojenosti všech jeho 
návštěvníků.

O jednotlivých etapách pře-
staveb zámku i jeho okolí již bylo 
zjištěno a napsáno mnoho slov, 
ale je tu ještě jedna skutečnost, 
která stojí za zamyšlení.

Jedná se o vodní příkop, kte-
rý obklopuje park od jihu až 
po severozápadní okraj parku, 
v němž se chovaly ryby, vodní 
ptactvo i labutě. Příkop je překle-
nut dvěma mostky, které sloužily 
k výjezdu z parku za účelem 
lovu či jiných kratochvílí majitelů 
zámku a jejich hostů. Voda do 
vodního příkopu nemohla být 
přiváděna z řeky Svratky nebo 
mlýnského náhonu, protože hla-
diny těchto zdrojů byly příliš nízké. 
Proto byl v roce 1881 na návrh 
majitelů (Habsburků) zpracován 
plán zásobování vodního příko-
pu vodou z potoka Říčky (dnes 
Šatavy) protékajícího okrajem 
Hrušovan u Brna. Plán, který byl 
realizován v roce 1882, obsaho-
val podrobný rozbor všech díl-
čích stavebních prací i přívodů 
vody k parku a k zámku, včetně 
umístění uzavíracího stavidla, 

které mělo zabránit zpětnému 
odtoku vody. Říčka v Hrušova-
nech se přehrazovala na dvou 
místech: u obloukovitého zděné-
ho mostu pod silnicí do Židlocho-
vic a po dosažení potřebné výše 
hladiny vody se otevíralo stavi-
dlo, umístěné asi 4 metry před 
mostem, u vodního přiváděcího 
kanálu širokého v koruně 3 metry 
a u dna 1,4 metru. Hloubku pří-
kopu můžeme v současné době 
pouze přibližně odhadovat na 
1,5–2 metry. Zemina z příkopu 
vlevo, podél silnice do Židlocho-
vic, byla použita na vybudování 
chodníku – dnešní cyklostez-
ky. Po dosažení potřebné výše 
hladiny vody v příkopu okolo 
parku se napouštění ukončilo 
a stavidla se uzavřela. V přípa-
dě nedostatku vody v Říčce se 
voda doplňovala z rybníků pod 
obcí Ledce, které byly dosta-
tečnou zásobárnou vody i pro 
hrušovanský mlýn. Jedna třetina 
vody byla k dispozici k napouště-
ní vodního příkopu a dvě třetiny 
musely být k potřebě akcionář-
ské rafinerii cukru v Hrušovanech 
u Brna, založené roku 1882. Tak-
to bylo dosaženo oboustranné 
shody a zásobování vodou bylo 
uskutečňováno bez zbytečných 
dalších finančních nákladů.

V pozdější době v souvislosti se 
změnou majitelů zámku i parku 
se upustilo od zásobování pří-
kopu vodou, přívodní příkop byl 
z části v Hrušovanech zasypán 
a přívodní kanál včetně vodního 
příkopu se přestal udržovat.

Voda pro vodní příkop v parku

JUDr. Klein

že prý Steinerovi měli možnost 
odjet za svými syny, kteří působili 
v Teheránu, a obdobně měli již 
dříve zajištěnu cestu za hranice i 
pan Kosina se svou ženou. V obou 
případech však k odjezdu nedo-
šlo. Steinerovi do poslední chví-
le nevěřili, že by i je stihl hrůzný 
pogrom, a Maxmilián Kosina se 
nemohl odloučit od svého životní-
ho díla – meruňkových velkosadů 
na Výhoně. Dne 31. března 1942 
byli židlochovičtí Židé odtrans-
portováni do Brna. Do transportu 
byli zařazeni: Maxmilián Kosina s 
manželkou Eliškou, Richard Burian 
s matkou Charlotte, manželkou 
Irmou a dcerami Gertou a Hil-
dou, Alfred Steiner s manželkou 
Olgou a Ing. Oskar Kohn. Podle 
norimberských zákonů nebyli do 
transportu zařazeni Židé, kteří žili v 
manželství s nežidem a z tohoto 
manželství se narodily děti. Tak 
se zachránil dr. Ing. Jan Kosina a 
jeho bratr Bedřich, Walter Strebin-
ger a Adolf Engländer. Odveze-
ná skupina byla 4. dubna odeslá-
na z Brna do Terezína. Zavazadla, 
která si měli vzít s sebou, jim byla 

odebrána a navíc jim byly při 
osobních prohlídkách odebrány 
všechny cennosti. V Terezíně se 
dlouho nezdrželi a již 18. dubna 
1942 byli odtransportováni do 
Varšavy. Odtud ještě odeslali do 
Židlochovic několik poštovních 
lístků, ale za tři týdny nastoupili 
do posledního místa svého života 
– do Treblinky. Tam o nich končí 
veškeré zprávy.“

(Pozn. redakce: Česká obec židov-
ská uvádí jako poslední místo pobytu 
židlochovických Židů polský Rejowiec, 
malou židovskou obec v blízkosti 
hranic s Ukrajinou. Za války zde bylo 
zřízeno židovské ghetto pro české 
a uherské Židy. Po odsunu vězňů do 
Majdanku v roce 1943 obec zanikla. 

Nezkrácenou verzi letáku můžete 
získat v Informačním centru v Židlo-
chovicích.)

Básníci Židlochovicím

MUDr. Jaroslav Krbek
*22. 5. 1925       †15. 2. 1999

Židlochovice

Absolvent Lékařské fakulty MU 
Brno, asistent Anatomického ústa-
vu Nemocnice u Sv. Anny v Brně.
1953–1990 sekundář, zástupce pri-
máře, od roku 1970 primář chirur-
gického oddělení nemocnice ve 

Valticích.
Jako student gymnasia vydal sbír-
ku VLNKY, napsal celou řadu ver-
šů k mnoha událostem ve městě. 

Židlochovice
Toužím být sám s tím sladkým 

jménem
rosnička dřímá pod kamenem

z kopců dech zní mi meruňkový
a marně plýtvám všemi slovy.

Toužím být sám když víno pění
a Svratka zpívá přes kamení
z Výhonu jenom květy tiše 

padají dolů na cypřiše.

Když někdy večer okno září
jak obraz v starém kalendáři

zvonice když se rozezpívá
a topolům když vlaje hříva.

Toužím být s tebou sám mé město
uhádnout každé tvoje gesto

poslechnout jak tvá slova běží
pod starým Sborem na nábřeží…

rubriku připravuje 
Mediální komise

Vzpomínkové kameny na rodinu Burianových | foto: Milena Moudrá
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Jméno Justýna nese poradna 
pro oběti trestných činů, kte-
rá už půl roku působí v Brně na 
Malinovského náměstí. Justýna 
nabízí bezplatné právní i sociál-
ní poradenství všem, kteří se stali 
obětí či svědkem trestného činu 
a chtějí se informovat o svých 
právech, průběhu trestního 
řízení, jeho alternativách a dal-
ších souvisejících oblastech. Za 
šest měsíců existence poskytla 
poradna své služby téměř čty-
řem desítkám klientů a klientek 
z Brna a okolí.

Nedávno se na poradnu obrá-
tila také paní Katka M. Ta se sta-
la v prosinci minulého roku obětí 
násilného útoku, když se prochá-
zela se svou dcerou. „Pachatele 
jsme znaly, byl to muž z vedlejšího 
domu, který nám neustále znepří-
jemňoval život. Nechávaly jsme 
to být, dokud si na nás jednou 
večer nepočkal před domem 
a několikrát neuhodil mě i mou 
dvanáctiletou dceru,“ vysvětluje 
paní Katka. „Nic vážného se nám 
nestalo, i přesto ten útok úplně 
změnil náš život. Bála jsem se cho-
dit ven, několik dní jsem nebyla 
ani v práci. Dcera nemohla spát 
a začala mít problémy ve škole. 
Tenkrát jsem vůbec nevěděla, co 
mám dělat, a služby Justýny mi 
hodně pomohly,“ doplňuje žena. 
S pomocí pracovnic poradny 
podala paní Katka trestní ozná-
mení a nyní čeká, jak celý případ 
dopadne. „V poradně jsem se 
dozvěděla o průběhu trestního 
řízení a o právech, která mám 

a o kterých jsem před tím nemě-
la ani ponětí. Hodně mi také 
pomohla bezplatná psychote-
rapie, kterou mi poradna zpro-
středkovala. I když je to pro mě 
i pro dceru těžká životní zkouška, 
cítím, že v tom nejsem sama, že 
se mám o koho opřít,“ popisuje 
služby Justýny její klientka. 

Kromě právního poradenství 
a psychoterapie nabízí porad-
na Justýna také služby sociál-
ního poradenství, doprovodů, 
vypracování žádosti o peněži-
tou pomoc státu, tvorby medi-
álního či bezpečnostního plánu 
a zprostředkování kontaktu na 
další služby. Někteří klienti se 
s trestným činem vyrovnají sami 
nebo s pomocí svých příbuzných 
a přátel. Často se ale stává, že 
se u oběti následkem trestného 
činu objeví psychické problémy 
nebo problémy v rodině či v prá-
ci. Snažíme se myslet na všechny 
tyto situace, nabízet klientům 
komplexní škálu služeb a být jim 

Poradna Justýna v Brně pomáhá už půl roku
Mgr. Markéta Nešporová
sociální pracovnice 

oporou po celou dobu řešení pří-
padu.

Nejčastěji se setkávám s majet-
kovou nebo násilnou trestnou čin-
ností – ublížení na zdraví, krádeže 
či poškození cizí věci. Setkala 
jsem se však i s případy neplace-
ní výživného, domácího i sexuál-
ního násilí. Příběhy jednotlivých 
klientů jsou naprosto specifické 
stejně jako jejich potřeby a služ-
by, kterých využijí.

Poradna Justýna je provozo-
vána obecně prospěšnou spo-
lečností In IUSTITIA v rámci pro-
jektu „Proč zrovna já?“. Poradna 
je otevřena každé pondělí od 
12 do 19 hodin a úterý od 9 do 
16 hodin na adrese Malinovské-
ho náměstí 4. Pracovníci porad-
ny se věnují také terénní práci 
a po domluvě navštěvují i klienty 
v dojezdové vzdálenosti od Brna. 
Zájemci o poradenství se mohou 
předem objednat na telefonním 
čísle 773 177 104 nebo e-mailu 
poradna.brno@in-ius.cz.

Rád bych vás seznámil s akti-
vitami Mysliveckého sdružení 
Židlochovice a poskytnul vám 
tak informace, které vám pomo-
hou vytvořit si o činnosti našeho 
sdružení vlastní – věřím, že pozi-
tivní – obrázek. Hned v úvodu je 
však nutné objasnit, že tento koní-
ček je náročný nejen na peníze, 
ale především na čas.

Naše myslivecké sdružení je 
dobrovolný spolek přátel přírody, 
mající v současné době 13 čle-
nů, které baví přírodu pozorovat, 
starat se v rámci svých možností 
o její zachování pro další gene-
race, rozvíjet tradice, pečovat 
o zvěř, tuto zvěř chránit, ale i lovit, 
a to vše v souladu se Zákonem 
o myslivosti č. 449/2001 Sb. Naši 
členové se rovněž aktivně věnu-
jí kynologické činnosti – výcvi-
ku lovecky upotřebitelných psů 
nezbytných pro výkon práva 
myslivosti. Výkon práva mysli-
vosti provozujeme na pronajaté 
honitbě honebního společen-
ství. Nešvarem posledních let se 
bohužel stává rozmáhající se pyt-
láctví především srnčí zvěře, a to 
bez ohledu na dobu hájení nebo 
pohlaví zvěře. Sdružení s pytlác-
tvím bojuje co možná nejčastější 
přítomností mysliveckých stráží 
v honitbě.  

Celoroční činnost našeho 
sdružení můžeme podle ročních 
období rozdělit do několika částí.

Prvním a nejdůležitějším obdo-
bím jsou zimní měsíce, kdy je 
nezbytné zvěř pravidelně při-
krmovat a udržovat v kondici. 
Ve spolupráci s veterinární sprá-
vou se také provádí rozbor vzorků 
trusu srnčí zvěře a její medikace. 
Pravidelné přikrmování prová-
díme společně každou neděli 
zhruba od začátku listopadu 
do konce března, v závislosti na 
vývoji počasí. Každý myslivec má 
přiděleno své krmné zařízení, kte-
ré zásobuje objemovým (seno, 
jetel), jadrným (pšenice, kukuři-
ce, ječmen) a dužnatým (řepa) 
krmením. Tato činnost pro ilustra-
ci obnáší asi 20 nedělí po 4 hodi-
nách, což je 80 hodin na každé-
ho člena. Mimo to lze ostatní 
celoroční aktivity ohodnotit v prů-
měru dalšími 120 odpracovanými 
brigádnickými hodinami u každé-
ho člena.  

Dalším obdobím jsou jarní měsí-
ce, kdy se naši členové věnují 
opravám mysliveckých zařízení 
(krmelce, zásypy), jejich dezin-
fekci po krmné sezóně, a pře-
devším pak přípravě polností pro 
zasetí potřebného krmení pro 
příští krmné období. Obhospo-
dařujeme několik polí v lokalitě 
pod Hájkem a v Zajíčku. Sejeme 
kukuřici, slunečnici, případně 
jetel. Takto osetá pole vyžadují 
samozřejmě celoroční péči, slouží 
zvěři nejen jako krytina, ale hlav-
ně zásadně zvyšují úživnost naší 
honitby. Jiných potravních zdrojů 
v honitbě naleznete poskrovnu, 
stačí se jen podívat na neob-

dělané a zanedbané pozemky, 
kterých je v dnešní době bohužel 
většina. Toto je i důvod pro to, 
že značnou část krmiva musíme 
i přes naši pěstební snahu kupo-
vat z vlastních finančních zdrojů. 
V tomto období jsme se zúčastnili 
mimo jiné i mezinárodní kampa-
ně „Ukliďme svět“, pořádané 
jinými spolky (Orel Jednota Židlo-
chovice, Kynologický klub Židlo-
chovice ve spolupráci s ČSOP). 
Z kulturně-společenských akcí 
organizuje naše sdružení již tra-
diční „Povídání s myslivci“, které 
se letos uskuteční dne 6. 6. 2015. 
Náplní akce určené přede-
vším pro děti je poznávání zvířat 
a rostlin a střelba ze vzduchovky. 
Nechybí ani občerstvení.

V období vrcholného léta je 
pro zvěř limitující nedostatek 
vody na kopci Výhon. Tento pro-
blém částečně řeší obnovená 
studánka, za což patří našemu 
městu a Lesům ČR náš velký dík, 
ale i přesto je tento zdroj vody 
pro celou honitbu pouze lokální, 
a péče o zvěř se tudíž neobejde 
bez pravidelného rozvozu vody 
do napájecích zařízení. Kovové 
napáječky se bohužel staly atrak-
tivním artiklem pro sběrače kovů, 
proto jsou čistě z praktického 
hlediska nahrazovány půlenými 
pneumatikami. Tímto prosíme 
esteticky smýšlející spoluobčany 
o shovívavost. V období léta pro-
bíhá rovněž sklizeň objemového 
krmiva a jeho uskladnění pro zim-
ní měsíce. 

Podzimní období je pro mysliv-

Myslivcův rok

Petr Betáš
ce spojeno s vyvrcholením celo-
ročního snažení a usilovné práce, 
spojené s péčí o zvěř a přírodu. 
Je to období sklizně kukuřice, 
tvorby zásoby jadrného a dužna-
tého krmiva pro nadcházející 
zimní měsíce. Je to také období 
lovecké sezóny na drobnou zvěř, 
v našich podmínkách se jedná 
především o lov kachen, bažantů 
a v omezeném množství i zajíců. 
Za tímto účelem pořádá mysli-
vecké sdružení nejčastěji v listo-
padu a prosinci čtyři společné 
hony. Výtěžek z organizace honů 
a prodeje zvěřiny je jedním z hlav-
ních finančních příjmů sdružení 
a naprostou nezbytností pro zdár-
né fungování sdružení v dalším 
roce. 

Je mi jasné, že nabídka trávit 
volný čas v přírodě a mysliveckou 
činností není atraktivní pro každé-
ho, obzvláště v období počítačů, 
internetu a dalších lákadel pro 
mládež. Přesto láska k přírodě, 
pobyt v přírodě a v dobré společ-
nosti mysliveckých kolegů s neo-
pakovatelnými zážitky z pozoro-
vání přírody, jejích zákonitostí 
a vzájemných vztahů patří mezi 
to nejlepší, co může naše sdružení 
nabídnout. Naše sdružení je tako-
vým zájemcům zcela otevřené. 

Pro případnou Vaši komuni-
kaci s Mysliveckým sdružením 
uvádíme kontakty na předsedy 
a mysliveckého hospodáře:

PaedDr. Stanislav Březina, 
předseda MS – tel.: 777 674 138

Ing. Petr Betáš, myslivecký hos-
podář – tel.: 724 217 501
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Réva vinná rostla již před 150 
miliony let, v období druhohor. 
Patří tedy mezi nejstarší kultov-
ní rostliny. Člověk mladší doby 
kamenné sbíral plody plané révy 
a bezesporu znal i opojné účinky 
zkvašené šťávy z bobulí. V oblas-
ti kolem Středozemního moře je 
víno součástí každodenního sto-
lování všech generací. Jak uka-
zují židovské tradice – podávání 
zředěného vína bylo určeno i pro 
nemluvňata. Stejně tak se udržel 
návyk na požívání vína zředěné-
ho vodou při každém jídle u již-
ních národů Evropy dodnes.

Vznik slova 
Kořeny slova víno však nejsou 

zcela objasněny – snad je odvo-
zeno od gruzínského gvino, nebo 
ze semitských jazyků (arabštiny 
– wain, asyrštiny – inu, hebrejsky – 
jajin). Vyloučený není ani domácí 
původ – snad od vinout. 

Symbolika vína (a chleba)
Chléb a víno jsou symboly lid-

ského žití. Doprovázejí člověka 
od doby, kdy se ze sběratele a 
lovce pozvolna stával „člověk 
usedlý“ a začal rozvíjet země-
dělství. Víno není jen produktem 
přírody, ale současně i výsledkem 
umění vinaře.

Zmiňme symboliku sedero-
vé večeře (termín pro domácí 
bohoslužbu; předepsané rituály 
první noci svátku Pesach. Zákla-
dem sederu je biblické nařízení 
učit děti o významu vysvobození 
židovského národa z egyptského 

otroctví. Pesach – Svátek nekva-
šených chlebů, jeden z nejstar-
ších židovských svátků). Pití vína 
zde má při večeři svá pravidla. 
Tento nápoj se zde připomíná 
především jako symbol radosti.

Zároveň se ale musí při zmíně-
ní každé egyptské rány prstem 
odebrat kapka vína z poháru. 
Vyvolený národ byl sice vyveden 
z Egypta, což je radostná událost 
– proto víno, na druhou stranu 
však radost nemá být úplná, pro-
tože při záchraně museli zemřít 
ještě další lidé.

Ve Staré smlouvě (Starém záko-
ně) byly chléb a víno přinášeny 
v oběť mezi prvotinami země, na 
znamení vděčnosti Stvořiteli.

Kristus vzal chléb a víno, základ-
ní poživatiny pro lidi jeho doby 
a proměnil je ve své tělo a krev. 
Slavení eucharistie patří ke stěžej-
ním bohoslužebným projevům 
křesťanských církví. 

V Koránu je užito slova chamr, 
jež v překladu znamená víno. 
Věřící měli zakázáno ho pít, zákaz 
byl však posléze rozšířen a t. č. se 
vztahuje na všechny alkoholické 
nápoje. To prý odpovídá úmyslu 
Koránu.

Střípky z historie vína
Za zakladatele vinařství v anti-

ce je považován bůh vína Dio-
nýzius, se kterým je spojen i vznik 
řeckého divadla. Dědicové řec-
ké kultury, Římané, převzali jejich 
révu i vína. Bylo zvykem pít víno 
zředěné s vodou, také do něho 
přidávali koření. V Římě se přidá-
valo víno i do jednotlivých druhů 
chleba.

Egyptští faraóni věřili, že víno 

je darem Osirise – boha kvetoucí 
vinice.

Až v 11. století se dají z darova-
cích listin doložit vinice na Litomě-
řicku.

Víno v liturgickém roce mimo 
liturgii eucharistie

Vytkněme několik svátků, 
ve kterých je symbolicky víno 
zastoupeno. Jde o tradice dnes 
v mnohých místech zapomenu-
té, anebo již neaplikované. Zajis-
té ale stojí za připomenutí, snad 
i za obnovení.

První se vztahuje k svaté-
mu Janu Evangelistovi, slaví se 
27. prosince. Na tento svátek je 
běžné do kostela na mši svatou 
nosit víno, které zde kněz požeh-
ná. Toto janovské víno se nepije 
pouze v kostele, nýbrž, a to pře-
devším, doma s rodinou, blízkými. 
Vypijí ho ještě týž den anebo při 
nějaké zvláštní příležitosti. 

Druhý námi připomínaný slav-
nostní den, který se dotýká vína, je 
Zelený čtvrtek. Při poslední večeři 
Páně se objevuje jako jedna z nej-
důležitějších součástí. Můžeme to 
symbolicky spojit s běžnou rodin-
nou večeří, která na to odkazuje 
společným slavením. 

U příležitosti svátku svatého Mar-
tina, 11. listopadu, se slaví „nové“ 
víno. Doklady slavení tohoto 
svátku najdeme už ve 12. století 
v klášterním prostředí, v profán-
ním prostředí pak v 16. století. Už 
od první poloviny 1. tisíciletí se 
konaly také noční oslavy k poctě 
tohoto světce. Pro svou neváza-
nost však byly zakázány.

Zvyk nabízet o nedělích a svát-
cích víno k obědu a večeři má 

Známé a méně známé symboly kolem nás...,Víno,  VIII. část

PhDr. Martin Hladký, Ph.D.

Z vašich dopisů: Osobnost T. G. Masaryka

Marie Černohorská (Haňková)

Dostala se mi do rukou zajíma-
vá kniha s názvem „Guláš pro 
Masaryka“. Přiznám se, líbilo se 
mi to čtení o naší historii trochu  
z jiného pohledu než z učebnic  
dějepisu. Když jsem při četbě 
dospěla až do části, kdy autorka 
Milena Štráfeldová zmiňuje náv-
štěvy prezidenta Masaryka v Žid-
lochovicích, vzpomněla jsem 
si na svého otce, blučinského 

rodáka (nar. 1900) a jeho vyprá-
vění  nejen o návštěvách prezi-
denta v Židlochovicích a okolí 
a setkáních s občany, ale i na 
život v té době. 

Stejně jako pan prezident 
nechtěl chodit do německé ško-
ly v Hustopečích a také chápal 
jeho postoj v boji o samostat-
nost, především v národnostní  
otázce. Sám zažil první světovou 
válku a po ní budování nové-
ho státu. Všímal si problémů lidí, 
navrátivších se ze všech váleč-
ných front, a pozastavoval se 

nad jejich osudy, především pak 
nad těžkými osudy legionářů. 
Ale o tom se veřejně nikdy moc 
nemluvilo. Myslela jsem, že je to 
pouze jeho subjektivní pohled.

V roce 1918 profesor 
T. G. Masaryk vycestoval do 
Ruska. Během tří týdnů navštívil 
nejen Rusko, ale přejel celým 
kontinentem do Ameriky a zpět 
do Evropy. Naši legionáři to měli 
v porovnání s ním mnohem těžší. 
Jejich cesta přes celé Rusko 
až do Vladivostoku a pak přes 
Kanadu nebo Suez zpět do Evro-

py a do vlasti trvala až do roku 
1920. Návrat téměř ztracených 
do vlasti byl doma oslavován, 
nikdo z nich však nezbohatl, vrá-
tili se většinou ke svým povolá-
ním a na mnohé se i zapomnělo. 
Cituji tedy z výše uvedené knihy: 
„Ale o tom se přece nemluví…“

A proto pohled na osobnost 
T. G. Masaryka může být různý, 
třeba i po sto letech. Vše není 
jen černé, nebo bilé. Všichni 
jsme jenom lidé. 

Nastává období kvetení révy. 
Jedna z mnoha fází, které rozho-
dují o budoucí kvalitě sklizně. Prvo-
řadá je v tomto období ochrana 

proti chorobám, je třeba pečlivě 
sledovat průběh počasí a pří-
padné nástupy chorob a škůdců. 
Preventivní ochrana, ať už klasic-
ká nebo bio, je na prvním místě. 
Společně s ochranou můžeme 
použít listovou výživu, zejména 
v porostech, které stabilně vyka-

zují nedostatek živin. Vedle ní 
ale nastupuje řada tzv. zelených 
prací – čištění kmínků, postupné 
zastrkování narůstajících letorostů 
do drátěné konstrukce, smítání, 
regulace násady, odlisťování. 
Smítání je odstranění nadbyteč-
ných, nežádoucích, zahušťujících, 

Z vinohradu do sklípku – Zelené práce ve vinici

Ing. Ivana Flajšingerová, Ph.D.
neplodných letorostů. Regulace 
násady, odlisťování nastupuje 
v pozdější době po kvetení. Mladé 
vinice, nové výsadby je třeba oko-
pat, v případě použití ochranného 
tubusu na sazenice lze použít her-
bicidní přípravky. Rostoucí letorost 
vyvazujeme k opoře. 

souvislost s oslavou liturgického 
roku, přičemž tuto souvislost lze 
jistě pozorovat kolem poloviny 
20. století. Tímto celá rodina uka-
zuje víno jako ozdobu a potěchu 
stolu, při kterém se modlí.

Od 5. století, na památku Six-
ta II., se slaví 6. srpna vinobra-
ní v Římě. Už od předkřesťan-
ských časů byl tento den pro 
Řím významný, protože se víno 
dováželo do města, resp. do 
měst.

Tvary (původ) nádob na pití 
vína a jejich zdobení

V období řecké antiky se použí-
valy mělké nádoby, podobné 
miskám. Římané sice převza-
li nápoj, misky však vyměnili za 
tvarově podlouhlé nádoby, při-
pomínající dnešní kalichy. Kalich 
(latinsky calix) byl původně typ 
kráteru a také objemné nádoby 
určené k míšení vína s vodou. 
V křesťanství pak jde o liturgickou 
nádobu, která se užívá při slavení 
eucharistie.

Zvyk zdobit tyto nádoby pochá-
zí z antiky. Běžnými motivy byly 
květinové ornamenty. Pro křesťa-
ny je víno reálným symbolem 
Kristovy krve, a proto jsou časté 
motivy, které souvisejí s poslední 
večeří Páně, smrtí a vzkříšením, 
a to od antiky až po novověk. 

Ke slavení eucharistie se použí-
valo bílé i červené víno. Většinou 
se využívá bílé víno, důvod je však 
ryze praktický – nebarví, nedělá 
skvrny. Tvrzení je možné potvrdit 
archeologickými doklady anebo 
dochovanými památkami, např. 
na fresce v Luciině kryptě v kata-
kombách svatého Kalixta.
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5. 6., 18:00 | VINAŘSTVÍ OČIMA ŽIDLOCHOVICKA A DOLNÍHO RAKOUSKA V.
Téma: Terroir – víno od nás pro nás s degustací V. O. C. vín.
pořádá:  Město Židlochovice ve spolupráci se ZO ČZS 
 Židlochovice s podporou Vinařského fondu ČR
místo:  Masarykův kulturní dům
vstupné:  100 Kč
moderace:  P. Wendsche

6. 6., 13:00 | POVÍDÁNÍ S MYSLIVCI
pořádá:  Sdružení Židlochovice a Myslivecké sdružení Židlochovice 
místo:  sraz u radnice

9. 6., 18:00 | ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
Součástí bude i výstava prací žáků oboru výtvarného.
pořádá:  Základní umělecká škola Židlochovice
místo:  Sál Masarykova kulturního domu

13. 6., 13:00 | I. BABSKÉ ŽIDLOCHOVICKÉ HODY
Program: od 13:00 hod. průvod městem od Sokolovny s kapelou; v 18:00 
hod. zahájení hodové zábavy na náměstí, udělení hodového práva, 
babský taneček. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Zlaťanka.
pořádá:  Město Židlochovice, Hasiči Židlochovice 
 a židlochovické ženy
místo:  náměstí Míru, Židlochovice

14. 6., 9:00 | ŽIDLOCHOVICKÝ DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
pořádá:  Komise sportu a mládeže
místo:  fotbalové hřiště v Židlochovicích

20. 6., 8:00–13:00 | ŽEROTÍNSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
pořádá:  Městské kulturní středisko
místo:  náměstí Míru
kult. program:  folklorní soubor Rozmarýnek s harmonikářem

20. 6., 14:00 | TURNAJ V MARIÁŠI VE TŘECH 
pořádá:  Pohostinství u Kafků
místo:  Pohostinství u Kafků
startovné:  100 Kč (pivo a klobás)

22. 6., 14:30| MALOVÁNÍ V ZAHRADĚ
Malování pro malé i velké s ohodnocením obrázků. Zároveň talen-
tová zkouška pro zájemce o výuku malování ve školním roce 
2015/2016. K malování se můžete přihlásit do 15:30. Vyhlášení výsledků 
v 17 hodin.
pořádá:  Základní umělecká škola Židlochovice
místo:  zahrada Robertovy vily

25. 6., 19:00 | SETKÁNÍ PŘI ŠÁLKU ČAJE
Tentokrát ve čtvrtek.
pořádá:  starosta města Židlochovice
místo:  restaurace Za komínem

26. 6., 14:00 | DĚTSKÝ POLOLETNÍ BOWLINGOVÝ TURNAJ
Můžete se přihlásit jako jednotlivci nebo jako tým 2–5 členů. 
pořádá:  Jednota Orel Židlochovice
místo:  Orlovna Židlochovice
stratovné:  50 Kč na hráče
přihlášky:  do 24. 6. 2015
info:  605 233 527 nebo info@orelzidlochovice.cz

27. 6., 14:00 | ŽIDLOCHOVICE ŽIVĚ 2015
První pivní košt jihomoravských pivovarů. Dobrůtky a pochoutky 
– gril, udírna, maso i vegetariánská kuchyně.
pořádá:  město Židlochovice a Inspiro, o. s.
místo:  areál letního kina v Židlochovicích na Brněnské ulici 
pivovary:  Lišák, Kvasar, Syrovar, Oslavany, Moravský Žižkov, 
 Frankies, Richard, 1. Chodský pivovar, Pegas a další
kapely:  Poletíme?, SKRZNASKRZ, Pan Doucha a Do Ucha 
 Band, Ignition Keyz, Vyp.Ni!, Fried Ace, Slepí křováci, 
 T. Šenkyřík, M. Puttnerová, T. Hradil, T. Vtípil 
 – I Vši (zhudebněné básně Magora Jirouse)
vstupné:  90 Kč
předprodej:  RTIC Židlochovice, Masarykova 100

PŘIPRAVUJEME:
25. 7., 9:00 | COPA DE ŽIDLE
Další ročník turnaje v malé kopané. Večer od 20:00 hodin již tradič-
ně večerní zábava.
pořádá:  Fotbalový klub města Židlochovice
místo:  fotbalové hřiště Židlochovice
přihlášky:  fczidlochovice@email.cz nebo na fotbalovém hřišti

Kulturní kalendář – červen 2015
PROGRAM LETNÍHO KINA:
vstupné: 80 Kč                  Za špatného počasí se nepromítá.
Info:  606 720 539

5. 6., 21:30 | INTIMNÍ PAST (87 min)
žánr:  komedie / drama 
hlavní role: Jeffrey Dean Morgan, Hilary Swank, Christopher Lee, Lee 
Pace, Penny Balfour, Michael Massee, Aunjanue Ellis

12. 6., 21:30 | APOCALYPTO (133 min)
žánr:  drama / dobrodružný / thriller / akční / historický
hlavní role: Rudy Youngblood, Dalia Hernández, María Isabel Díaz, 
Raoul Trujillo, Rodolfo Palacios, Fernando Hernandez

20. 6., 21:30 | PŘÍBĚH KMOTRA (99 min)
žánr:  drama / krimi / životopisný
hlavní role: Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Jan Vondráček, Jiří 
Dvořák, Vica Kerekes, Pavel Nečas, Kryštof Hádek, Andrej Hryc

28. 6., 21:30 | Film k ukončení školního roku – FIMFÁRUM DO TŘETICE 
VŠEHO DOBRÉHO (72 min)
žánr:  animovaný / loutkový / pohádka / povídkový
hlavní role: Jan Werich, Jiří Macháček, Miroslav Krobot, Ota Jirák, 
Roman Říčař, Miroslav Vladyka 
vstupné pro děti: 20 Kč

inzerce
Hledám ke koupi domek se zahradou v Židlochovicích nebo okolí 
do 10 km. Tel.: 792 284 071.
Koupím byt v OV nebo může být i družstevní v Židlochovicích. Tel.: 
722 063 341.
Poptávám podnájem – pronájem menšího bytu v Židlochovicích 
(příp. i v blízkém okolí). Nejsem RK. Nekuřák, 50 let. Předem děkuji 
za případné nabídky. Mobil: 702 924 923.

1. 6. 2015
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍPřejeme dětem všechno nejlepší!

Bedřich Rakousko-Těšínský
4. 6. 1856, Židlochovice – 30. 12. 1936, Mosonmagyaróvár, Uhry

„Bez konce jsou lesy markýze Gera.
Otcové když v jeho robili dolech,

smí si vzít sirotek do klínu drva,
co pravíš, Maryčko Magdonova?“

Báseň Maryčka Magdonova si ze školy pamatuje většina z nás. 
Jen málokdo už si ovšem ztotožní původce neštěstí rodiny Magdo-
novy s židlochovickým rodákem Bedřichem Rakousko-Těšínským.
Byl to vrchní velitelem rakouské armády v letech 1914–1916. Kro-
mě toho byl úspěšným průmyslníkem, vášnivým lovcem a mece-
nášem umění. Díky němu se vídeňská muzea pyšní díly Albrechta 

Dürera či Rembrandta.
Do povědomí několika generací ovšem vstoupil jen jako ukrutný 

Markýz Gero v básních Petra Bezruče.
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Poprask na Laguně | foto: Miroslav Gergel

Beseda pro seniory | foto: Miroslav Gergel

Setkání se starostou | foto: Lenka Betášová

Poutní výlet | foto: Ladislav Najman

Čarodějnické vítání jara 2015 | foto: Miroslav Gergel

Hasiči ve školce | foto: archiv MŠ Židlochovice

Běh zdraví | foto: Miroslav GergelDen boje proti rakovině | foto: archiv Gymnázia Židlochovice
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