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Vážení čtenáři, přinášíme Vám 
krátký rozhovor se starostou měs-
ta Židlochovice, Ing. Janem Vitu-
lou. Nejedná se jen o rekapitulaci 
uplynulých měsíců, ale i o výhled 
do budoucnosti našeho města.

V pozici starosty města Židlo-
chovice jste se ocitl již podruhé. 
Jaké je to vstoupit s odstupem 
doby do stejné řeky?

Musím říci, že stará pravda je, že 
do jedné řeky se vstoupit dvakrát 
nedá. V době, kdy jsem  působil 
v Praze, jsem řídil třísetčlenný tým 
spolupracovníků. Taková zkuše-
nost člověka změní, ať se mu to 
líbí nebo ne. Přinesl jsem si mimo 

Jednotka profesionálních hasičů v Židlochovicích zůstává, říká starosta Ing. Jan Vitula

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

Odpad | foto: Svatava Vitulová

jiné poznatek, že pro řízení je 
podstatné nejenom koordinovat, 
ale také naslouchat, a vyvarovat 
se tím v konečných důsledcích 
zbytečných chyb. 

Jak byste v dlouhodobém hori-
zontu rád viděl Židlochovice?

Židlochovice jsou unikátní men-
ší město, které disponuje velkým 
potenciálem, což ale všichni dob-
ře víme. Důležité je rozhodnutí, jak 
tento potenciál co nejlépe využít. 
Města v České republice jsou 
plná staveb, které dokumentují, 
jak nesmyslně a špatně lze utratit 
veřejné prostředky, a tomu bych 
se opravdu rád vyhnul. Jsem pře-
svědčen, že prostředky, které se 
nám podařilo dosud do města 
přivést, ať už  se jednalo o Orlov-
nu, revitalizaci sídliště, Sokolovnu 
a mnohé další, byly vynaloženy 
tím nejlepším způsobem.

Rád bych, až jednou skončím 
ve funkci starosty města, aby  byly 
Židlochovice tou nejlepší volbou 
při hledání příjemného bydlení v 
okolí Brna.

Co považujete v nejbližším 
období za důležité?

Vidím několik priorit:
První je podpora spolkového živo-
ta, protože město žije jen tehdy, 
když žije spolkový život.  Lidé, kteří 
se ve svém volném čase věnují 
společným obecně prospěšným 
aktivitám, zasluhují mimořád-
né ocenění. Jsou hybnou silou 
každého města. 

Jako druhou oblast vidím škol-
ství. Myslím, že všechny naše školy 
mohou být ve spolupráci s měs-
tem mezi nejlepšími v regionu. 
Mohu slíbit, že od mateřské školy 
až po gymnázium budeme jejich 
rozvoj maximálně podporovat.

A v neposlední řadě považuji  
za důležité vytváření vhodných 
podmínek pro plnohodnotný 
seniorský život. Mám tím na mysli 
nejen životní komfort, ale také 
aktivní zapojení do dění v Židlo-
chovicích.

Co Vám v poslední době udě-
lalo radost?

Posledních několik týdnů jsem 
byl udržován ve značném napě-
tí krajským ředitelem hasičského 
záchranného sboru, plk. Ing. Jiřím 
Pelikánem, který mi před něko-
lika týdny přišel oznámit zrušení 
jednotky místních profesionálních 
hasičů. Nejednalo se o zrušení 
okamžité, ale o plánovaný záměr 
v několika nejbližších letech. 
Pana ředitele jsem asi poněkud 
zaskočil, když jsem mu oznámil, že 
udělám nejen všechno možné, 
ale i opravdu nemožné, jen aby-

Ukliďme svět ... nebo aspoň jeho kousek

Než jsme se vydali na cestu | foto: Svatava Vitulová

Ing. Svatava Vitulová
Jednota Orel Židlochovice, 
Kynologický klub Židlochovice

Dopoledne 11. dubna se 
postavili čelem k této výzvě mnozí 
z nás, kteří měli pocit, že příroda v 
našem městě by si zasloužila trochu 

pozornosti a našeho času. Orli, 
sokoli, Za zámecké Židlochovice, 
skauti i jejich drobotina, 
kynologové, židlochovičtí občané 
i se svými dětmi přišli a pomohli. O 
úklid Výhonu se stejně jako vloni 
zasloužili velkou měrou členové 
místního mysliveckého sdružení.

Tuto akci již po řadu let organizuje 

Český svaz ochránců přírody, 
probíhá na mnoha místech naší 
republiky a také v jiných zemích. 
Jsem velmi ráda, že se nás letos 
sešlo tolik. Věřím totiž, že jednou 
přijdeme na to, že nemusíme vždy 
za krásnou a čistou přírodou jezdit 
stovky kilometrů daleko.

Pozn. redakce:
Konečná bilance Ukliďme 

svět dne 11. dubna: 51 ks 
pytlů se směsným odpadem, 
18 ks pneumatik a multikára 
vrchovatě naložená ostatním 
odpadem (televizory, počítače, 
autobaterie a jiné...).
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Mše za město v kostele Povýšení sv. Kříže v Židlochovicích | foto: Milena Moudrá

Pokládání kamenů zmizelých ve spodní části náměstí | foto: Pavel Vrba

V neděli 19. dubna se po mši, 
která je každoročně sloužena 
k datu povýšení Židlochovic na 
město, uskutečnilo vzpomínkové 
setkání k uctění obětí nacistické 
genocidy za 2. světové války. 
Právě u příležitosti kulatého výročí 
konce války jsme se rozhodli při-
pojit k celoevropskému projektu 
Stolpersteine – Kameny zmize-
lých. Jedná se o projekt upomí-
nající oběti holocaustu a nacistic-
kého režimu formou kamenných 
kostek vkládaných do dlažby 
před domy obětí. 

V první půli minulého století žila 
židovská komunita také v našem 
městě. Proto jsme se rozhodli sym-
bolicky umístit před již neexistující 
dům rodiny Burianů pět kamenů. 
Tímto jsme se připojili k dalším 
městům v České republice (Pra-
ha, Brno, Ostrava, Třeboň ad.), 
kde byly kameny zmizelých již 
instalovány.

Je zřejmé, že oběťmi dru-
hé světové války a nacistické 
zvůle nebyli pouze Židé. Město 
však připojením k projektu Stol-
persteine současně vyjadřuje 
svůj nekompromisní postoj proti 
jakýmkoli projevům či myšlenko-
vým proudům vedoucím k rasis-
mu a xenofobii. 

Vzpomínkového aktu se zúčast-
nil starosta Ing. Jan Vitula. Židov-
skou brněnskou obec reprezen-
toval Boris Barak Selinger, který 
s Městským kulturním střediskem na 
realizaci projektu v Židlochovicích 
spolupracoval. V podání vokální-
ho souboru Pasqil zazněla známá 
židovská píseň Shalom chaverim, 
jejíž úvodní verš můžeme přeložit 
Sbohem příteli, což jsou slova více 
než symbolická.

Židlochovice se připojily k celoevropskému projektu Stolpersteine 
Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Před válkou jsem se jmenovala Zdenka Stiasná – dopis z Haify
Vážená paní Moudrá,

píši Vám z daleké Haify, neboť 
se ke mně díky kontaktům s mou 
bývalou spolužačkou z Rajhradu 
dostalo únorové číslo židlocho-
vického Zpravodaje. K mému 
obrovskému údivu jsem si v něm 
přečetla článek Židé a Židlocho-
vice – (Ne)dávná historie města, 
ve kterém je i zmínka o mé rodi-
ně. Tímto chci na článek, který se 
mně týká, reagovat, protože jsem 
jako jediná přežila holocaust. 

Před válkou jsem se jmeno-
vala Zdenka Stiasná a žila jsem 

s matkou Irmou, otcem Jakubem 
a bratrem Otou v Rajhradě. Tatí-
nek obchodoval s dobytkem. V říj-
nu 1939, když mi bylo necelých 
patnáct let, jsem se díky šťastné 
náhodě dostala do skupiny židov-
ské mládeže, které byl umožněn 
dočasný pobyt v Dánsku. Žila jsem 
tam v dánské rodině a pomáhala 
na jejich malém statku. Cílem bylo 
dostat se co nejdříve do Palestiny, 
což se mi v březnu 1941 podařilo. 

Osud ostatních členů mé rodiny 
byl bohužel stejně tragický jako 
všech židovských obyvatel v Pro-
tektorátu. V roce 1941 se rodiče 

s bratrem a strýc museli odstěho-
vat do Židlochovic, v následujícím 
roce následovaly transporty nejpr-
ve na shromaždiště do Brna, pak 
do Terezína. V říjnu 1944 je čekala 
cesta poslední – do tábora smrti 
– Osvětimi. O tom všem jsem se 
samozřejmě dozvěděla až po vál-
ce.

V Izraeli jsem se vdala, vystu-
dovala a stala jsem se učitelkou. 
Celá léta jsme žili v kibucu, kde 
jsem učila několik generací dětí, 
nyní žiji v Haifě poblíž rodin svých 
dětí. Syn i dcera jsou vysokoškolští 

profesoři, mám celkem pět vnou-
čat a dva pravnuky. 

Po roce 1989 jsem několikrát 
navštívila svou dávnou vlast, kraj 
mého dětství. Své rodině jsem uká-
zala Rajhrad i Židlochovice, byla 
jsem dojata srdečným přijetím. 
V roce 2013 se mi dokonce dosta-
lo čestného občanství Rajhradu. 

Vážená paní Moudrá, přeji Vám 
radost z Vaší práce a z Izraele 
zdravím Vás i všechny mé dávné 
krajany.

Judith Shaked

chom jednotku profesionálních 
hasičů v Židlochovicích udrželi. 
Upřímně řečeno, nevěřil jsem 
tomu, že se tento jasně formulo-
vaný záměr může podařit zvrátit, 
protože byl promyšlen do velkých 

detailů a volil celkově jinou kon-
cepci obsluhy území Brna a nej-
bližšího okolí. Případná změna již 
rozhodnutého záměru by totiž 
vyžadovala celkové přehodno-
cení zvolené strategie, což se 

zdálo být nemožné. Bylo pro mne 
velkým překvapením, když při 
slavnostním otevření zrekonstru-
ované části hasičského areálu v 
Židlochovicích pan ředitel Pelikán 
veřejně prohlásil, že byl zájmem 

vedení města natolik potěšen, 
že nově navrženou strategii pře-
hodnotil a rozhodl se profesionál-
ní jednotku hasičského sboru v 
Židlochovicích zachovat. Z toho 
mám opravdu radost!

Osvobození města (17. 4. 1945) – konec 2. sv. války (8. 5. 1945)
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Ve zkratce...
Přihlaste se do soutěže 

„Knedlíkový král slunečného 
města“

Soutěž v pojídání meruňko-
vých knedlíků na čas se uskuteč-
ní v rámci Meruňkobraní v sobo-
tu 18. 7. 2015 v 16:00 hodin na 
náměstí Míru v Židlochovicích. 
Minimální porce je 20 knedlíků 
a soutěžící, který ji nesní v limi-
tu, zaplatí základní porci – 100 
Kč. Během soutěže se nesmí pít, 
kouřit, odcházet z pódia. Povo-
len je pouze omastek a cukr. 
Pokud máte zájem zúčastnit se 
soutěže, přihlaste se prosím již 
nyní na adresu betasoval@zid-
lochovice.cz. Více informací a 
pravidla soutěže naleznete na 
www.zidlochovice.cz.

Lenka Betášová

V přílohovém letáku dubno-
vého Zpravodaje KAM S ODPA-
DY V ŽIDLOCHOVICÍCH bylo 
jako jedno z míst rozmístění 
kontejnerů uvedeno stanoviště 
Tyršova – ZŠ, č. p. 611. 

Toto sběrné místo je vyčleně-
no pro potřeby školy. Všechny 
ostatní kontejnery slouží veřej-
nosti.

Milena Moudrá

Pokračování elektronické 
aukce energií pro občany

V dubnu se již po páté usku-
tečnilo sepisování přihlášek 
občanů do elektronických auk-
cí energií, kdy mohou občané 
uspořit na elektřině a plynu díky 
společné aukci více domác-
ností. 

Zájem občanů byl nad oče-
kávání veliký. Město Židlocho-
vice proto ve spolupráci se 
zástupcem firmy Terra Group 
Investment, a. s. připravilo další 
termíny sepisování přihlášek do 
aukce. 

Termíny jsou: úterý 12. 5. 
a čtvrtek 14. 5. od 15:00 do 18:00 
hod. a sobota 16. 5. od 9:00 do 
12:00 hod. v přízemí historické 
radnice na náměstí. Občan si 
s sebou přinese vyúčtování za 
posledních 12 měsíců a smlou-
vy se stávajícími energetickými 
společnostmi. 

Dotazy zodpoví pan Makaj 
na tel. 603 454 705 nebo pan 
Fila při sepisování přihlášek.

Gabriela Motlíčková

VÍNO REGIONU ŽIDLOCHO-
VICKO 2015

Ve čtvrtek 2. dubna v restau-
raci Korok Těšany proběhla 
soutěž o VÍNO REGIONU ŽID-
LOCHOVICKO 2014. Hodnotící 
komisi předsedal Ing. Marek 
Babisz (hlavní sommelier Národ-
ního vinařského centra). Z širo-
ké nabídky vín porota udělila 
tato první místa ročníkům 2014: 
Vinařství Hanuš – Sauvignon 
2014, nejlepší víno v bílé odrů-
dě, a Vinařství Rozařín Moutni-
ce – Zweigeltrebe Rosé, nejlepší 
víno rosé, v kategorii červených 
vín ocenění neudělila. 

Lenka Betášová

Příspěvky místním organizacím pro rok 2015 jsou rozděleny
Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Rada města na svém únoro-
vém zasedání rozdělila finanční 
prostředky místním neziskovým 
organizacím. Tento návrh před-
ložila zastupitelům města na 
dubnovém zasedání, kteří jej jed-
nohlasně schválili. Oproti minulé-

mu roku jsme v rozpočtu města 
kapitolu určenou pro místní spol-
ky navýšili o 400.000 Kč. Částku, 
kterou jsme tedy měli k dispozici, 
činila celkem 1.100.000 Kč. 

O příspěvek se letos přihlásilo 
formou žádosti o dotaci 16 orga-
nizací. Součet všech podaných 
žádostí činil 1.734.000 Kč. Oproti 
předcházejícím letům jsme cel-
kový objem prostředků rozdě-
lili na dvě části. Sumu 700.000 

Kč jsme vyčlenili na činnost 
všem žádajícím spolkům. Část-
ku 400.000 Kč jsme určili pro 
organizace, které hospodaří ve 
svých vlastních budovách, jako 
příspěvek na jejich technické 
zhodnocení nemovitostí. Kon-
krétní údaje najdete v přiložené 
tabulce. Všem spolkům přeji do 
jejich bohulibé činnosti hodně 
síly, odhodlání a spousty spoko-
jených příznivců a návštěvníků.

organizace žádost jiná podpora rozhodnutí RM zhodnocení 
nemovitostí

Fotbalový klub Židlochovice 30.000 Kč N – 41.000 Kč
E – 75.000 Kč 25.000 Kč

Skautské středisko Hrozen 
Židlochovice 35.000 Kč N – 15.000 Kč

E – 11.000 Kč 30.000 Kč

Kynologický klub 60.000 Kč N – 15.000 Kč 30.000 Kč 50.000 Kč

Mateřské centrum Robátko 80.000 Kč N – 32.500 Kč
E – 33.000 Kč 50.000 Kč

Myslivecké sdružení 70.000 Kč 30.000 Kč

Orel jednota 450.000 Kč 130.000 Kč 150.000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů 175.000 Kč 75.000 Kč

Sdružení Židlochovice 63.000 Kč 45.000 Kč

ŽDS Skřivánek 80.000 Kč N – 27.900 Kč
E – 29.000 Kč 60.000 Kč

Školní atletický klub Židlochovice 15.000 Kč 15.000 Kč

T. J. Sokol Židlochovice 400.000 Kč 150.000 Kč 150.000 Kč

ZO Český zahrádkářský svaz 20.000 Kč 15.000 Kč 50.000 Kč

Římskokat. farnost Židlochovice 30.000 Kč 20.000 Kč

Art ZUŠ, o. s. 10.000 Kč 5.000 Kč

Táborová skupina Rendy 0 Kč 10.000 Kč

Vlastivědný klub 60.000 Kč 10.000 Kč

celkem 1.578.000 Kč 279.400 Kč 700.000 Kč 400.000 Kč
Vysvětlivky: N – nájem, E – energie

provádění kontrol kácení stromů 
ve vybraných lokalitách obcí,
kontroly rychlosti vozidel 
v obcích regionu po zimním 
období,
odchyt pěti psů, bohužel u jed-
noho psa se nenašel majitel 
a strážníci ho museli převézt do 
útulku.

obec Blučina:
řešení domácího násilí, násled-
né předání záležitosti na doře-
šení PČR,
při průjezdu nákladního vozidla 
bylo strženo telefonní vedení 
– zjištění viníka a dohled na 
provedení následné opravy,
řešení krádeže ovocných 
stromků v chatové oblasti.

•

•

•

•

•

•

obec Žabčice:
při kontrolní činnosti v nočních 
hodinách byly zjištěny otevře-
né dveře do Lidového domu 
– zajištění jejich zabezpečení a 
uzamčení,
díky kamerovému systému 
v obci vypátrání původce 
černé skládky a její následné 
odstranění.

město Židlochovice:
řešení několika vloupání do vozi-
del ve městě, všechny události 
byly předány PČR – městská 
policie apeluje na řidiče vozidel, 
aby si ve vozidlech nenecháva-
li žádné cenné věci – VOZIDLO 
NENÍ TREZOR,
po telefonickém oznámení na 
podezřelé chování muže v uli-
ci Za bankou nalezli strážníci 
vypáčenou kovovou schránku, 
kterou předali na PČR,
řešení několika případů krádeží 

•

•

•

•

•

Vybrané události řešené strážníky v měsíci březnu 2015
v Penny Marketu,
při kontrole na Sídlišti Družba 
zjištěno neuzamčené vozidlo, 
zajištění vozidla a přivolání 
majitele,
na ulici Brněnské zadržení muže 
a ženy, kteří tlačili vozík z Penny 
Marketu – zajištění jeho vráce-
ní obchodnímu domu 
Sídl. Družba – řešení napadení 
občana nožem, následné pře-
dání celé záležitosti k dalšímu 
šetření PČR,
ve spolupráci s PČR pátrání po 
muži ve městě, který si chtěl 
sáhnout na život, muž byl včas 
nalezen,
řešení oznámení od občanů na 
napadení psem v obci Vojkovi-
ce a ve městě Židlochovice,
navrácení kola majitelce, kte-
ré jí bylo ve městě Židlochovi-
ce odcizeno,
předání ztraceného mobilního 
telefonu majitelce.

•

•

•

•

•

•

•

Milan Šebek
vedoucí strážník MP Židlochovice
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Školství, ZŠ Židlochovice

„Celá Evropa čte dětem“

Všichni jsme slyšeli o několika-
letém projektu: „Čteme dětem“. 
Tato osvětová a mediální kam-
paň, největší svého druhu v Čes-
ké republice, se zaměřuje na pod-
poru čtenářské gramotnosti dětí 
a mládeže. Vzhledem k tomu, že 
zábava pro děti v dnešní době 
je hlavně televize a počítačo-
vé hry, má tento projekt velmi 
vysokou společenskou důležitost. 
Celá kampaň je zaměřena na 
podporu hlasitého předčítání 
dětem, které rozvíjí myšlenkové, 
psychické a morální zdraví. 

Kampaň nese motto „Pojď, 
budu ti číst“, neříká „jdi a čti si 
sám“. Naše ZŠ Židlochovice se 
připojila k tomuto projektu, aby 
u dětí podpořila rozvoj čtenářské 
gramotnosti, která jim posílí slov-
ní zásobu, rozšíří znalosti a rozvi-
ne jejich představivost. 

Dne 27. 3. 2015 školní družinu 
navštívily pracovnice ze Sboru 
pro občanské záležitosti, které 
jsou zapojeny do programu „Celé 

Česko čte dětem“. Družinové 
děti s velkým nadšením přivíta-
ly šarmantní a usměvavé ženy, 
které přišly do naší školy dětem 
přečíst pohádky a zarecitovat 
básně. Pod vedením paní Štyg-
licové se nám ještě představila 
paní Brázdová, Tichá a Mašová. 
Naše usměvavá návštěva zača-
la recitací básní od Jiřího Žáč-
ka, která se dětem natolik líbila, 
že lapaly a vnímaly každé slovo 
v naprosté tichosti. Poslechli jsme 
si klasické pohádky, které byly 
slovně zmodernizovány a u dětí 
sklízely obrovský úspěch. 

Pracovnice ze sboru jsou nejen 
pozitivně naladěné dámy, ale 
hlavně umí zaujmout děti svým 
nádherným hlasitým přednesem. 
Na závěr programu si děti zasou-
těžily. Úkolem bylo najít dvojici 
pohádkových bytostí. Všechny 
děti musíme pochválit, včetně 
našich prvňáčků, neboť doká-
zaly úžasně přečíst napsaný list 
s pohádkovou bytostí a najít si 
správnou dvojici. Máme šikov-
né děti. Za odměnu naší vzácné 
návštěvě děti zazpívaly písničky. 
Školní družina dostala pro děti 
encyklopedie a pohádkovou 
knihu s krásnými ilustracemi. 

Vychovatelky školní družiny 
a všechny děti děkují za krásný 
dar, který přinesl a ještě přinese 
spoustu radosti. Chtěli bychom 
touto cestou vyjádřit obrovský 

dík všem pracovnicím ze Sboru 
pro občanské záležitosti, které 
nám udělaly příjemné páteční 
odpoledne s recitací a četbou 
pohádek. 

Jana Koupilová
vedoucí vychovatelka školní 
družiny

Čteme dětem | foto: archiv ZŠ Židlochovice

Ze zasedání rady a zastupitelstva města
Výběr z usnesení RM 27. 3. 2015
RM ukládá:

vypsat výběrové řízení na 
demolici budov a ploch na 
ulici Zámecká v ploše ohra-
ničené zámeckou zdí, silnicí 
Zámecká, bývalým oploce-
ním cukrovaru v ulici Nádražní 
a oplocením firmy AGS Agro 
Sortiment v k. ú. Židlochovice.
zadat projektantovi studii ulice 
Komenského, řešit dle doporu-
čení technické komise.

RM schvaluje:
rozšíření stávajícího Městského 
kamerového dohlížecího sys-
tému (MKDS) dle návrhu Měst-
ské policie Židlochovice.

RM rozhodla:
s ohledem na finanční nároč-
nost rozšíření stávajícího MKDS, 
budovat MKDS po etapách. 
V r. 2015 se bude realizovat 
především zvýšení kapacity 
přenosu dat mezi radnicí a úřa-









dem, a to do výše 250.000 Kč. 

RM doporučuje:
ZM bezúplatně převzít od 
Jihomoravského kraje se síd-
lem Žerotínovo náměstí 449/3, 
602 00 Brno, pozemky p. č. 
560/13 o výměře 608 m2 a p. č. 
560/14 o výměře 346 m2, oba 
v k. ú. Židlochovice a vyznače-
né v geometrickém plánu pro 
rozdělení pozemku č. 1673-
134/2014. Jedná se o pozemky 
u silnice v ulici Nádražní.

RM schvaluje:
prodej vozidla JSDH Opel 
Frontera 2.4i, RZ 3B0 9323, rok 
výroby 1992 za cenu 15 000 Kč 
městysu Drnholec.
zapojení do projektu „Kameny 
zmizelých“, jehož účelem je 
uctění a připomenutí památky 
obětí nacistické genocidy za 
druhé světové války.
zadání výroby pěti kamenných 
kostek se štítky jmen rodiny Buria-









nových, odvlečených židov-
ských obyvatel Židlochovic.
statut Komise kultury a statut 
Komise školské.

RM souhlasí:
s pronájmem staveb na fotba-
lovém stadionu č. p. 126 od 
1. 1. 2015 do 30. 6. 2015.

Výběr z usnesení RM 10. 4. 2015
RM rozhodla:

zaslat připomínku k návrhu 
ZUR JMK: V opatření POP03 
– Opatření společná na vod-
ních tocích Svratka a Litava 
požadujeme upravit v grafic-
ké části hranici poldru v jižní 
části k. ú. Židlochovice v sou-
ladu s provedenou protipo-
vodňovou ochranou města 
Židlochovice a vyhlášeným 
záplavovým územím řeky 
Svratky. Navržené opatření 
POP03 zasahuje v jižní části 
k. ú. Židlochovice mimo vyhlá-
šené záplavové území Svratky 







do významného rozvojové-
ho území města. V jižní části 
Židlochovic protipovodňo-
vá ochrana kopíruje hranice 
katastru a navrhované opat-
ření musí toto respektovat.
vyhlásit záměr na úpravu 
nájmů částí pozemku p. č. 638 
v areálu Robertovy vily podle 
přílohy.

RM schvaluje:
nové schéma Zpravodaje 
s vloženým barevným listem, 
který bude sloužit trvale pro 
inzerci a kulturní přehled akcí 
ve městě. Účinnost rozhodnutí 
od 10. 4. 2015.

RM povoluje:
výjimku vyhlášky č. 5/2007, dle 
článku 4, a to pořádání akce 
„Čarodějnické vítání jara“ 
dne 30. 4. 2015 s konáním 
do 24:00 hod.







Oznámení rodičům
Oznamujeme rodičům dětí narozených v období leden–duben 2015, kteří by se rádi se svými dětmi zúčastnili slavnostního přivítání nových 
občánků našeho města, že je nutné přihlásit se nejpozději do 15. 5. 2015 v kanceláři matriky, Nádražní 750, e-mail: tesarova@zidlochovice.cz. 
Formulář žádosti k pozvání na slavnostní přijetí naleznete na internetových stránkách města. 
Rodiče s dětmi v obřadní síni přivítá starosta města Židlochovice.                  Lenka Tesařová, matrikářka
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S přicházejícím jarem ožívá 
také mateřské centrum Robátko. 
Během března a dubna se rodiny 
s dětmi mohly zúčastnit vynáše-
ní Morany, zhlédnout indickou 
loutkovou pohádku nebo spo-
činout v robátkovské dětské 
čajovně Dobromysl-čajová. Pro 
rodiče pak byla určena před-
náška o waldorfské pedagogice 
a maminky si mohou pravidelně 
přijít odpočinout na Montessori 
dílny. Šatníky provětral jarní bazá-
rek v zahradě Robertovy vily.

„V zemi vzdálené, v zemi 
tajemné, v zemi plné barev a 
vůní žil jeden člověk.“ Ten člověk 
se jmenoval Nirdhanata a měl 
velkou bídu. O tom, jak se vypra-
vil zeptat bohů na svůj osud a 
koho na své cestě potkal, přijelo 
do MC Robátko 22. března zahrát 
o. s. Umění mění ze Skleného 
nad Oslavou. Indickou pohád-
ku ztvárnili divadelníci Tereza a 

Tomáš Machkovi jako loutkové 
představení, zahrané tak pouta-
vě, že i ti nejmenší diváci seděli, 
ani nedutali. Nápadité a velmi 
multifunkční loutky z dílny Terezy 
a Tomáše si mohly děti po před-
stavení přijít vyzkoušet a osahat.

Tou dobou už byla naše Mora-
na možná v Nových Mlýnech. 
Starý pohanský zvyk vynášení 
Morany, nebo také smrtky, je 
symbolickým předáním vlády 
zimy jaru. Tradičně mají smrtku 
nést v průvodu svobodné dívky, 
Morana se za zpěvu písní vynese 
ze vsi a spálí nebo hodí do řeky. 
Zpátky se vracejí lidé s ozdobe-
nou jarní větvičkou – lítem, sym-
bolem jara.

Slavnost vynášení Morany, 
která je příležitostí zbavit se vše-
ho starého a nečistého a dát 
prostor novému zrození, je také 
jednou z tradičních slavností wal-
dorfských škol. Pozvání k poví-
dání o waldorfské pedagogice 
v Robátku přijala pedagožka 
Veronika Uzlová Syrová. Moud-
rost waldorfské pedagogiky, 
která spočívá především v tom, 

Co se na jaře robí v Robátku

Mgr. Světlana Zapadlová
že člověka pojímá jako celist-
vou bytost, jejíž individualita je 
nezaměnitelná, nám Veronika 
předala skrze vyprávění o svých 
zkušenostech z waldorfských škol 
a školek u nás i v Rakousku. Zamě-
ření waldorfské pedagogiky na 
tvořivost a umělecké činnosti 
jsme si vyzkoušeli díky hudebním 
nástrojům a kreslení speciálních 
obrazců. 

Dalším alternativním směrem 
ve vzdělávání a výchově, kterým 
se Robátko inspiruje, je tzv. mont-
essori pedagogika, která zdůraz-
ňuje především řád, smysluplnost 
a individuální přístup. Montessori 
dílny pod milým vedením Moniky 
Grycové je možné navštívit ješ-
tě 9. a 30. května a 16. června 
– srdečně vás na ně zveme.

Dne 13. března 2015 se ve farním 
kostele v Židlochovicích konala 
přednáška o benediktinském řádu 
a rajhradském opatství. Přednáše-
jící P. Augustin Gazda byl pozván 
zdejším Otcem, Pawłem Cebulou.

Páter Augustin je převor raj-
hradského opatství a kláštera, 
který slouží rovněž jako sídlo 
tamějších benediktinů. Zaklada-
telem řádu byl svatý Benedikt 
z Nursie (kolem roku 529), samot-
ný rajhradský klášter byl založen 
roku 1045 a zpočátku byl podří-
zen Břevnovskému klášteru v Pra-
ze. Roku 1813 se stal samostat-

Vznik benediktinského řádu a jeho činnost během staletí...

Barbora Suchánková
ným opatstvím, a to až do roku 
1950, kdy došlo v noci ze 13. na 
14. dubna v rámci likvidace 
všech církevních institucí k jeho 
zrušení. 

V roce 1990 se klášterní budovy 
benediktinům navrátily, ovšem 
ve špatném stavu, dodnes se 
opravují.

Dále jsme se dozvěděli o živo-

tě opatů, o přijímání hodností, 
noviců, životě v klášteře, ale také 
o řádu benediktinek.

Na závěr jsme byli pozváni na 
prohlídku chrámu, který je ote-
vřen celoročně od 9 do 17 hodin. 
Dále je možno si zde prohlédnout 
i prostory a výstavy památníku 
moravského písemnictví.

V pondělí 30. 3. 2015 se usku-
tečnila beseda s poslancem 
Evropského parlamentu, býva-
lým poslancem PČR a bývalým 
ministrem spravedlnosti JUDr. 
Jiřím Pospíšilem. Besedy se 
zúčastnili žáci sexty a septimy, 
přítomen byl i starosta města 
Ing. Jan Vitula. Tématem bylo 
fungování Evropského parla-
mentu a jiných institucí Evrop-
ské unie. Žáci si tak mohli rozšířit 
znalosti získané v běžné výuce 
(základy společenských věd a 
zeměpis). 

Beseda s europoslancem JUDr. Jiřím Pospíšilem

RNDr. Jiří Kubeš
ředitel Gymnázia Židlochovice

Gymnázium Židlochovice

Setkání s waldorfskou pedagogikou | foto: Světlana Zapadlová

Beseda s europoslancem na gymnáziu v Židlochovicích | foto: Milena Moudrá

Život ve městě
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Naše sdružení si velice váží 
akce, která se uskutečnila 
v Orlovně –, Dobročinného 
bazárku na naši podporu. Je 
krásné, že i v současné uspě-
chané době, která příliš nepřeje 
dlouhým zastavením, si spousta 
lidí našla pár chvil, aby zpomalila 
své kroky, zastavila se a zadíva-
la se do smutných psích očí a 
naslouchala smutným psím pří-
běhům. Je vidět, že lidská srdce 

ještě nejsou tak okoralá. Částka, 
kterou jsme díky Vám získali, není 
rozhodně zanedbatelná. Hlavně 
je důkazem, že kromě lidí, kteří si 
se psími osudy škaredě pohráva-
jí, existují i tací, kterým tyto osudy 
nejsou lhostejné a záleží jim na 
nich. Naše sdružení by bez tako-
výchto lidí pomáhat nemohlo, 
jsme na nich závislí, stejně jako 
naši pejsci, kteří u nás nacháze-
jí dočasný nebo trvalý domov. 
Potkáváme se denně  s krutou 
realitou případů týrání a bez-
citného zacházení, často nám 
vhání slzy do očí a máme pocit 
beznaděje. Dobročinná akce, 

Dejte nám šanci: Děkujeme!

Eliška A. Vafková 
Dejte nám šanci

kterou jste pro nás připravili, nám 
vrací optimismus a odhodlání 
bojovat za ty, kteří si sami svůj 
osud nezvolili. Slzy, které mám 
teď v očích, jsou dojetí, naděje a 
radost. Velice děkuji všem organi-
zátorům bazárku, ale hlavně těm, 
kteří se zastavili a přispěli! Děkuji, 
že nám pomáháte pomáhat.

Pozn. organizátorů: Během 
osmi týdnů jste přispěli úctyhod-
nou částkou 8095 korun. Většina 
pejsků, které jste viděli v Orlov-
ně, již našla nové, láskyplné 
domovy a jejich místa okamžitě 
nahradily nové psí duše v nouzi.

Posezení u kafíčka v klubovně zahrádkářů | foto: Miroslav Gergel

Z činnosti spolku zdravotně postižených

Eva Drobílková
místopředsedkyně Pobočného 
spolku ZPB – Židlochovicko

V pátek 20. 3. 2015 se konala 
výroční členská schůze Pobočné-
ho spolku zdravotně postižených 
Brněnska – Židlochovicko.

Dnem 1. 1. 2014 byla ukonče-
na příslušnost ZO k SPCCH a stala 
se Pobočným spolkem zdravotně 
postižených Brněnska – Židlocho-
vicko se sídlem v Medlově, což je 
bydliště předsedkyně spolku. Se 
změnou názvu nedošlo ke změ-

ně činnosti. Stávající členské prů-
kazy byly při placení členských 
příspěvků na rok 2015 označeny 
novým názvem. Členský příspě-
vek činí 50 Kč na rok. Členem se 
může stát každý, kdo má zájem 
o naši činnost.

K 31. 12. 2014 měl Pobočný 
spolek 545 členů z více než dese-
ti obcí. Věkový průměr členů je 
68 roků. Spolek má jedenácti-
členný výbor, který se řídí plá-
nem práce, sestavovaným vždy 
v pololetí. Společně s úsekový-
mi důvěrníky, což jsou zástupci 
obcí, ze kterých se skládá člen-
ská základna, se na výborových 

schůzích projednává vše, co se 
týká pořádaných akcí. Organi-
zujeme rehabilitační zájezdy do 
Dunajské Stredy, o které je velký 
zájem a jsou vypravovány vždy 
dva autobusy. 

Pro rok 2015 plánujeme mimo 
jiné poznávací zájezd do VIZO-
VIC, zájezd na FLORU do OLO-
MOUCE, zájezd do TŘEBÍČE, 
nákupní zájezd do polského 
Těšína. Členové se zúčastňují 
také ozdravných a rekondičních 
pobytů, které organizuje Hlav-
ní spolek ZPB. Úsekoví důvěrníci 
předávají členům ke kulatým 
a půlkulatým narozeninám bla-

hopřání a koncem roku navště-
vují imobilní a dlouhověké členy.

I když se může zdát, že naše čin-
nost je stále stejná, organizujeme 
zájezdy, o které je zájem. V lednu 
2015 jsme pořádali již 40. Spole-
čenský ples. Protože Spolek není 
nikým sponzorován ani doto-
ván, členové výboru a úsekoví 
důvěrníci, jejichž průměrný věk je 
70 let, vykonávají nelehkou prá-
ci bez ohledu na přibývající věk 
a někdy i zdravotní potíže a bez 
nároku na odměnu.

Za to, že svůj volný čas věnu-
jí této činnosti, patří všem velký 
DÍK.  

Členky komise pro občanské 
záležitosti uspořádaly v březnu 
pro naše seniory „Besedu u kafíč-
ka“ s povídáním lektorky paní 
Nasti Miklové o tom, že brát život 
s humorem je nutné pro udržení si 

zdraví a dobré kondice i v pokro-
čilejším věku. Paní Miklová nám 
například ukázala, jak zahnat 
chmurné myšlenky a přeladit se 
na veselou notu. Na závěr nám 
zazpívala a někteří z účastníků 
besedy si s ní dokonce rádi zano-
tovali. Věříme, že všichni odchá-
zeli spokojeni domů. Příští beseda 
se bude konat v měsíci květnu. 

Naši senioři jsou naladěni na veselou notu

Bc. Lenka Brázdová
vedoucí Pečovatelské služby 
Židlochovice

Kdy budou vzpomenuty a trva-
le zachyceny oběti komunistic-
kého režimu v Židlochovicích? 

Tuto otázku jsem přednesl 
jako člen městské rady v r. 1991. 
Odpověď? Je to brzy! Bohužel 
pamětníci valem vymírají, v kro-
nikách z těch let nic podstat-
ného není a jedna z nejhorších 
etap společenského života 

Z dotazů občanů: vzpomínka na oběti komunismu
v městě je postupně zapomíná-
na. O dlouhodobém věznění lidí, 
jako byl pan F. Karber, J. Gromus, 
J. Zahradník, J. Maška a jiní, se 
vůbec neví. A bylo mnoho dal-
ších i jinak postižených (odborný 
učitel Chocholáč, živnosti Hošek, 
Kremer, tiskárna Kovalík).

Možná by to byla témata, pro 
studenty zdejšího gymnázia.

S pozdravem Ivan Fenz

Odpověď: 
Je bohužel pravdou, že 

20. století nám v naší zemi po 
2. světové válce zanechalo také 
další bolestnou stopu v podobě 
komunistické totality. Několikrát 
jsem byl dotázán (nejen panem 
Fenzem), zda se město chystá 
tímto obdobím našich nedáv-
ných dějin více zabývat, právě 
formou audio či video dokumen-

tace či písemné reflexe. Pokud 
mezi občany panuje názor, že 
to naši předchůdci, starostové, 
radní a lidé zabývající se histo-
rií za více než 20 let neudělali, 
pokusíme se to nyní napravit. Po 
prázdninách se pustíme do prá-
ce, aby byl tento dluh splacen. 
Úkol bude svěřen Městskému kul-
turnímu středisku. 

Mgr. Tomáš Šenkyřík
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Nové knihy
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
STEEL – Vítězové, CALETTI – Odešel, 
BURESCH – Když je láska slepá

Romány českých autorů
SOUKUPOVÁ – Pod sněhem, TUČ-
KOVÁ – Fabrika, ANDRONIKOVA 
– Vzpomínky, co neuletí

Psychologické romány
MURAKAMI – Afterdark, DE CESCO 
– Dům Tibeťanky, Backman – Muž 
jménem Ove

Detektivní romány
MAY – Pán ohně, LINK – V údolí li-
šek, NESBO – Policie, KALLENTOFT 
– Vodní andělé

Fantasy a sci-fi romány
STAINFORTH – Pád noci, DASCHNER 
– Labyrint 2, MCGUIRE – Proroctví, 
Prozřetelnost

Pravdivé příběhy
TÁBORSKÁ – Hlas pro vraha

Literatura faktu
SAINTOURENS – Maestro

Životopisy
HRUŠKA – Pán protektorátu, DOLE-
ČEK – Inventura v 89 letech Ve stí-
nu Balkánu

Naučná literatura
LYČKA – Na kajaku z Prahy do 
Severního moře, BÁRTA – Kolaps 
a regenerace, BRUMMER – Brno 
stalinistické

KNIHY PRO DĚTI
Básničky a říkadla
KAVKOVÁ – Jak zvířátka pekla 
koláče

Pohádky
POSPÍŠILOVÁ – Policejní pohádky

Pohádkové příběhy
KROLUPPEROVÁ – Kouzelná 
aktovka, VANĚČEK – S dráčkem 
do pravěku, ROŽNOVSKÁ – Dědo, 
ty jsi indián

Detektivní a dobrodružné příběhy
PATTERSON – Lovci pokladů, BREZI-
NA – Ostrov děsivých goril, Počíta-
čoví piráti

Historické příběhy
VÁLKOVÁ – Za Marie Terezie

Komiksy
Malý princ a Planeta času, 
FOGLAR – Modrý život Jiřího 
Dražana aneb Přístav volá

Dívčí romány
WALGERMO – Tlukot mého srdce, 
NELSON – Nebe je všude

Naučná literatura
VORÁČOVÁ – Hýbánky, CHAJDA 
– Fyzika na dvoře, LACEY – Jak co 
funguje?

Eva Procházková
knihovnice

Pak ještě nám nastávalo plno 
práce. Honem snášet dolů do 
sklepa matrace a peřiny a chys-
tat si tam nocleh. Nahoře už se 
spát nedalo. Já 
spala s Mírou 
na posadě s 
b ramborama 
na matracích, 
babička dole na divánku, děde-
ček na lavici a taťka na zemi na 
matracích. Ovšem, že jsme oka 
po celou noc nezamhouřili. V 
úterý ráno jsme vyšli sice ze skle-
pa ven, vždy jen na chvíli podí-
vat se, co se děje. Všude jezdi-
lo a chodilo plno německého 
vojska. Nikdo již do města nešel, 
každý se držel poblíž domu. Frol-
covi nevěděli, kam se mají scho-
vat. Nic skoro zabaleno neměli a 
Mařenka mně nosila do sklepa 
šaty pověšené na ramínku, aby 
se jí nepomačkaly. Chtěli se u 
nás usadit, ale taťka jim vysvětlil, 
že je to tam malé. Konečně ode-
šli naproti k Zikmundům. Tak jsme 
osaměli nadobro. 

Odpoledne po 13. hodině 
vyjížděly na Žiž-
kov těžké němec-
ké tanky. Také 
jeden „tygr“ (tiger – německý 
typ tanku, pozn. redakce) přijel 
nás chránit. Vše se chystalo na 
generální útok. My s taťkou jsme 
se vždy jen na sebe podívali, ale 
nemluvili jsme nic. Nechtěli jsme 
jeden druhému dělat těžkou hla-
vu. Taťka měl revolver schova-
ný ve starém papuči ve sklepě. 
Já jsem věděla, že ho má, ale 
kde je schovaný, to jsem nevě-
děla. Věřila jsem pevně, že nás 
taťka ochrání ode všeho zlého. 
V 16 hodin přijelo k našim malé 
obrněné dělo. Voják chtěl vodu 
a přivezl s sebou také raněného. 
Taťka se ho ptal, odkud jede. Že 
z našich kopců, zpátky. A proč? 
Jsou tam Rusi, je jich tam černo 
jak mravenců. Taťka se v duchu 
smál a říkal si: „Jen ať je jich tam 
hodně, bude 
dříve konec.“ 

Za půl hodiny 
na to začalo sil-
né bombardo-
vání. Všechny 
zákopové jam-
ky podél silnice 
až k Hrušovanům a v parku se 
zaplnily vojskem. Za Frolcovým 
stál velký tank. My všichni seděli 
tiše ve sklepě. Míra měl na krku 
pověšený svůj růženeček a chu-
dinka jen se modlil za celou 
rodinu. Ticho bylo, nikdo z nás 

nemluvil. A už to začalo. Pekelný 
rachot nastal. Letadla nalétá-
vala, bombardovala, kulome-
ty řvaly, kulky svištěly, zkrátka 
nastalo hotové peklo. My všichni 
seděli tiše a jen jsme čekali, kdy 
se nám náš domeček sesype na 
hlavu. Najednou k nám vběhli 
do sklepa čtyři němečtí vojáci. 
Jeden starší již sjel po pučině až 

dolů a dýchal při 
tom jak krmená 
husa. Až si trochu 
odpočinul, roz-
hlížel se sklepem. 

Já už měla velké obavy, že nás 
tam postřílí. Pak se ptal, kdo bydlí 
u sousedů, že tam nikdo není a je 
tam plno vojáků. Nemůže prý 
ručit za to, že se tam nic neztra-
tí. Proč prý si ti 
lidé ty všechny 
věci nezabalili. 
Taťka se ho ješ-
tě ptal, jestli my 
můžeme tam zůstat - on říkal, že 
se nám nic nestane, že Rusi hází 
pouze malé bomby, ty se roz-
prchnou nahoře a dole zůstane 
vše nepoškozeno. 

Najednou se ozvala hromo-
vá rána, cítíme závan teplého 
vzduchu a oblaka prachu se 
nám vhrnula do sklepa. Taťka 
chudák smutným hlasem prone-

sl: „Už máme do-
mek v sutinách.“ 
Nikdo jsme mu 

ani neodpověděli, jen jsme se 
všichni k sobě víc přitiskli. Vše-
mi opuštěni čekali jsme na svoji 
poslední hodinku. Do půl osmé 
trval rachot a hřmot. Pak najed-
nou nastalo nápadné ticho všu-
de. I ti vojáci, co 
byli na verandě 
u nás, najednou 
byli ticho. Ještě 
říkám: „Už jsme 
vykradeni.“ Pře-
ce jenom bylo 
hodně drobnos-
tí, které jsme s sebou nemohli vzít 
a které bychom byli postrádali. 

Když už chvíli ticho trvalo, 
odvážili jsme se taťka, já a dědy 
podívat se nahoru. Ale jenom 
po domě. Všude samá spoušť a 
plno smetí, ale kartáče a nože 

visely bez pohro-
my. Nahoře v 
pokojíčku zela 
díra, v knihovně 
skla vyletěla a 
všude spousta 
skla a omítky. 
Jen zběžně jsme 

prohlédli dům a spěchali zase do 
sklepa, poněvadž to bylo velmi 
nebezpečné prodlévat nahoře. 
Stále ještě se střílelo. Jen jsem se 
ještě podívala, jak hoří hrušovan-
ská továrna. 

Ve sklepě jsme udělali oheň, 

NAŠE VÁLKA – duben 1945 v Židlochovicích – pokračování

doslovný přepis z deníku Marie 
Chromcové z domu na Tyršově 
ulici č. 527

v kanomku ohřáli klobásky, vodu 
pro prase a navečeřeli se. Dědy-
nek pak zanesl také prasátkovi. 
Všude v sousedství křičela prasa-
ta a mečely kozy hladem. Naše 
prasátko se pěkně napapalo. 
Nikde nebylo vidět ani slyšet člo-
víčka. Honem jsme zase zalezli 
do sklepa a chystali se k spánku. 
Míra mně nechtěl na posadu jít, 
že tam vnikne střepina. Pak si 
dal konečně říct a šel. Za chvíli 
usnul a spal až do rána. Zato my 
všichni nezamhouřili oka. Druhý 
den jsme čekali ještě větší útok, 
a tak jsme se pomalu na něj 
připravovali. To byla nejklidnější 
noc po delší době. Ticho bylo až 
nápadné. 

Až ráno jsme se teprve dově-
děli, že vyletěl 
most do povětří 
a tím jsme byli 
uchráněni velké-
ho hluku. Až ráno 

v 7 hodin slyšíme pana učitele 
Sázavského a Juna volat: „Haló, 
jste živí, vylezte, už jsou zde Ruso-
vé!“ A tak s velkou slávou jsme 
vyběhli ze sklepa a vítali první 
Rusy. Paní Kelblová jim podá-
vala skleničku na pití a objímala 
je. Všichni jsme je vesele vítali. 
Také pan Frolec je vítal, přestože 
měl díru do domu. Radosti bylo 
plno. Naše štěstí bylo, že most 
byl poškozen, a tak těch vojáků 
tudy první den mnoho nepro-
šlo. Pak jsem šla dělat energicky 
pořádek do pokojů. Najednou 
se mně vhrne do ložnice asi 10 
vojáků. Posedali, kam se dalo. 
Honem volám na Mírka, aby 
zavolal tatínka. Chtěli pít. Čers-

tvou vodu jsme 
bohužel neměli, 
a tak taťka obě-
toval na oltář 
vlastní kukuřič-
né víno. Vojáci 
byli hned jako 
doma. Jeden 

mladý chtěl kopnout do obrazů, 
které jsme měli sdělané ze stěn. 
A jeden starší ho napomínal. 
Také nám otvíral všechny zásuv-
ky, ale nic v nich nebylo. Já měla 
na sobě hodinky, prsteny a taťka 
také. Nic nám nevzali. Najednou 
se podívám z okna a vidím, že 
k nám míří nějaký důstojník. Hned 
to oznamuji všem a mladší vojáci 
se hned staví do pozoru. Hejtman 
vešel, rozhlédl se, a když viděl, že 
je vše v pořádku, šel zase dál. 
Taťka ho vedl do mlýna. Vojáci si 
odpočinuli a šli zase dál na ger-
mány. A pak jsme slyšeli hrozné 
věci, co provádějí. Od té chvíle 
k nám nesměli vkročit do domu. 
Taťka honem našel aspoň svoji 
vojenskou čepici a hájil s dědym 
rodinu i majetek.

                         KONEC

„Věřila jsem pevně, že 
nás taťka ochrání ode 
všeho zlého.“

„Nastalo hotové peklo...“

„Všemi opuštěni, čeka-
li jsme na svoji poslední 
hodinku.“

Až ráno v 7. hodin 
slyšíme pana učitele 
Sázavského a Juna volat: 
„Halo, jste živí, vylezte už 
jsou zde Rusové!“

„Vojáci byli hned jako 
doma. Jeden mladý 
chtěl kopnout do obra-
zů, které jsme měli sdě-
lané ze stěn.“
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Jaro je v plném proudu a kolo-
běh prací ve vinici začíná. Réva 
díky dostatku vláhy dobře raší, 
jarní přímrazky ji zatím nepo-
škodily. Již teď je ale potřeba 
si naplánovat systém ochrany 
vinice. Účinné látky chemických 
přípravků je nutné střídat, aby 

nedocházelo ke vzniku rezistence 
– odolnosti patogenu k použitým 
přípravkům. Přípravek se stejnou 
účinnou látkou je vhodné použít 
2x po sobě a poté vystřídat pří-
pravkem na jiné bázi. Vhodné je 
také používat tzv. podpůrné pří-
pravky, které posilují vitalitu rostli-
ny, zpevňují povrch listů a bobule. 
Tyto podpůrné přípravky se běž-
ně používají v ekologických sys-
témech ochrany rostlin a země-

dělská politika EU jejich používání 
v poslední době silně podporuje.

Vzhledem k mírnému průběhu 
zimy bude důležité sledovat sig-
nalizaci chorob, tj. splnění pod-
mínek (teplota, srážky) pro vznik 
primární infekce. V období do 
kvetení révy je doporučeno pro-
vést jedno až dvě ošetření proti 
plísni révové a padlí révovému 
a neměli bychom také zapome-
nout na ošetření proti plísni šedé. 

Z vinohradu do sklípku – Ošetření vinice v květnu

Ing. Ivana Flajšingerová, Ph.D.
Před kvetením je také vhodnější 
použít přípravky systémové, které 
mají delší dobu působení, aby-
chom pokryli celou dobu kvetení 
révy. 

Pozornost je třeba věnovat 
i výskytu škůdců, kterých není 
málo: píďalka, zobonoska, vlnov-
ník, hálčivec, sviluška či osenice. 
Podle typu poškození rostliny volí-
me vhodný insekticidní přípravek 
na ošetření porostu. 

Sbor dobrovolných hasičů, tak 
jako každá nezisková organiza-
ce, stále hledá další možnosti, 
jak získat další peníze na svůj 
chod. Ať už je to kroužek mla-
dých hasičů, který v současnosti 
navštěvuje asi třicet dětí ve věku 
5–17 let, nebo vybavení nutné 
pro provoz sboru. 

Jedním z těchto způsobů se 
pro hasiče, díky jejich schopnos-
tem a vybavení, stal sběr želez-
ného šrotu.

Na přelomu března a dubna 
dokončil náš sbor vyklizení staré 
kotelny na ZŠ Tyršova, která byla 
nahrazena moderními plyno-
vými kotli a jejíž vybavení nám 
bylo darováno ředitelkou školy. 
Formou brigád provedli členové 
sboru demontáž kotlů a potrubí 

staré kotelny, tak aby její prostor 
mohl být využit k novému účelu.

V dubnu se, tak jako každý 
rok, uskutečnila železná sobota, 
při které členové SDH objížděli 
město nákladními vozy a sváželi 
železný šrot, který občané zane-
chali před svými domy.

Tam, kde lidé žijící v našem 
městě nedokázali šrot ze svých 
domovů dostat vlastními silami, 
vyklízeli hasiči zahrady od šrotu, 
vynášeli staré kotle a bojlery ze 
sklepů, či jinak pomáhali obča-
nům, kteří se rozhodli tímto způ-
sobem přispět na chod sboru.

Při železné sobotě se zároveň 
započalo s demontáží další, 
tentokrát uhelné kotelny na ZŠ. 
Úkolem sboru se stalo vyřezání 
starého potrubí za zachování 
provozu zbylých funkčních tech-
nologií, tak aby nebyl ovlivněn 
chod školy.

Díky přispění a štědrosti obča-
nů, základní školy a města Žid-

lochovice se sboru dobrovol-
ných hasičů podařilo při těchto 
příležitostech získat dohromady 
téměř 15 tun železného šrotu.

Všechny tyto aktivity jsou pro 
náš sbor způsobem, jak splnit 

Dobrovolní hasiči – sběrači kovů?

Jan Kafka
jednatel SDH Židlochovice

úkol nadnesený v úvodu toho-
to článku, a zároveň je milou 
skutečností, že jsou i cestou, jak 
pomoci organizacím a obča-
nům tohoto města.

Demontáž uhlené kotelny na základní škole | foto: Michal Burýšek

Klub armwrestlingu zabodoval na Mistrovství ČR 2015

Petr Forejtek

V sobotu 11. dubna v brzkých 
ranních hodinách vyrazila počet-
ná židlochovická výprava smě-
rem na Prahu vstříc Mistrovství ČR 
v armwrestlingu 2015.

Atmosféra byla velmi napjatá 
a pro mnoho našich závodníků to 
byla první soutěž takového dru-
hu. I přesto náš klub předváděl 
chvílemi až dechberoucí výko-
ny. Závodili jsme hned v několika 
kategoriích: jak v juniorech, tak 
v nováčcích.

Ve váhové kategorii nováč-
ci do 75 kg nás reprezentoval 
Petr Forejtek, který na levou ruku 
podlehl dvakrát vítězi celé kate-
gorie, Václavu Kotrbovi, a obsa-
dil tak třetí příčku. Na ruku pra-
vou prohrál semifinálový zápas 

s pražským soupeřem. Také na 
pravou ruku si tedy odnesl bronz. 
Celkově tedy posbíral na svém 
prvním MČR dva tituly druhého 
vicemistra republiky.

Hned po nováčcích začala 
kategorie juniorky do 55 kg, kde 
naše barvy mistrně hájila Sandra 
Surmanová. Na levou ruku sice 
podlehla ve finálovém zápase 
Nikole Krůzové, soutěžící klubu 
„Hluk“, ale na pravou ruku se 
postarala o dramatický závěr, 
když postupovala do finálového 
zápasu s jednou prohrou. Sandře 
se podařilo zkušenější závodnici 
z Hluku porazit hned dvakrát za 
sebou a právem se nyní může 
pyšnit titulem mistryně republiky 
na pravou a vicemistryně na le-
vou ruku!

Následovala kategorie juniorů 
do 65 kg, kde startovali dokonce 
tři naši svěřenci. Nejlépe z nich si 

vedl Michael Ivičič, který si odne-
sl titul druhého vicemistra republi-
ky na levou ruku. Na pravou kvůli 
bolesti ruky nezávodil a dal šanci 
ostatním borcům. Druhý nejlepší 
závodník byl Michael Majkut. Ten 
bohužel nestačil na jmenova-
ného Ivičiče a dalšího soupeře 
z Kostic. Nicméně samo o sobě 
je úspěchem obsadit dvakrát 
4. místo teprve po půl roce od 
začátku tréninku. Pozadu však 
nezůstal ani Martin Florián, který 
obsadil 5. a 6. místo.

Náš poslední juniorský repre-
zentant byl Radim Strach, který 
obtížně shazoval do kategorie 
80 kg a nakonec se mu odepírá-
ní sladkostí a tučných jídel přeci 
jen vyplatilo, když na své druhé 
soutěži vůbec dokázal vybojo-
vat titul vicemistra a druhého 
vicemistra České republiky. (Na 
své cestě musel porazit mnohem 

starší a zkušenější soupeře.)
Úspěšnou výpravu týmu AWC 

Sokol Židlochovice uzavřel 
Michael Svoboda, který na levou 
ruku předvedl nejrychlejší starty 
napříč celou soutěží. Dohroma-
dy s vypilovanou technikou tak 
získal titul Mistra České republiky 
na levou ruku!

Na pravou ruku bohužel rych-
lost ani síla nestačily na první 
pozici, a tak nakonec podle 
očekávání obsadil krásnou bron-
zovou příčku. 

„Jsem velmi spokojený a nad-
šený z výkonů mých svěřenců 
na letošním mistrovství repub-
liky. Pořád je co zlepšovat, ale 
pokud všem vydrží nadšení a úsilí, 
můžeme se brzo těšit na mezi-
národní úspěchy!“ říká s jiskrou 
v očích trenér AWC Sokola Židlo-
chovice Matěj Svoboda.

Volný čas
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V zámeckém parku, přímo 
proti průčelí zámku je symbolicky 
umístěna „Bezručova lavička“. 
Ačkoli o ní vědí všichni, čas od 
času stojí za to připomenout si 
verše, které na ní můžeme číst:

Židlochovický park
Petr Bezruč (1867–1958)

Sto roků bílý zámek stál
a hleděl v sosen šero;

před lety se tu nadýmal
náš vrah, vévoda Gero.

Lid lhostejný: jej nenutí 
ni láska, ni sklon němý,

a chladně, cize, bez hnutí
hleděly sosny k zemi.

Před zámkem láska s nadšením
dnes, hlav vedle hlavy:

kdy vyjde – nechť ho pozdravím! –
filosof usměvavý?

Básníci Židlochovicím

rubriku připravuje Mediální komise
Filosof kráčí z parku ven,
kde čekají naň s koněm,

a sosny s něžným úsměvem
se ohlížejí po něm.

K dalšímu rozvoji aktivit, řešících 
kompletně problematiku domá-
cího a sexuálního násilí, přispěje 
organizace Persefona projektem 
Z labyrintu násilí. Cílem projektu, 
který skončí v dubnu 2016, je snížit 
výskyt domácího násilí na ženách 
a mužích a změnit postoje společ-
nosti k sexuálnímu násilí ve vzta-
zích. 

Spolek Persefona pomáhá obě-
tem domácího násilí, sexuálního 

zneužívání a znásilnění v Jiho-
moravském kraji prostřednictvím 
osobního, telefonického a e-
mailového poradenství. „Bude-
me vytvářet informační kampa-
ně, aby lidé zasažení domácím 
a sexuálním násilím věděli, že se 
na nás mohou obrátit,“ sdělila 
ředitelka Persefony Jitka Čecho-
vá a zároveň dodává: „Je potře-
ba orientovat se více i na terape-
utickou práci s osobami, které se 
tohoto násilí dopouští.“ 

Kvůli celkovému ošetření pro-
blematiky násilí ve vztazích do-
jde k rozšíření kapacity konzultací 

Persefona rozšíří pomoc pro osoby s problémovým zvládáním vzteku

Mgr. Pavlína Dočkalová určených obětem a jejich blízkým 
a také individuální terapie lidí 
majících problém se zvládáním 
vzteku. Zcela nově bude pro oso-
by, jež se chtějí naučit zvládat své 
agresivní chování, otevřena sku-
pinová terapie. Na pravidelných 
setkáních se její členové budou 
soustřeďovat na přijetí odpověd-
nosti za násilné jednání, zlepšení 
schopností ovládat své emoce 
a na nácvik dovedností zamezují-
cích stupňování hněvu. 

„V rámci projektu Z labyrintu 
násilí zrealizujeme celostátní soci-
ologický výzkum zaměřený na 

postoje společnosti k domácí-
mu a sexuálnímu násilí a na pře-
kážky, které obětem brání vyhle-
dat pomoc,“ nastínila Čechová. 
Výsledky reprezentativního výzku-
mu, jenž se v České republice 
v takové podobě dosud neusku-
tečnil, poslouží mj. jako východis-
ka pro osvětovou kampaň. 

Projekt podpořila Nadace 
Open Society Fund Praha z pro-
gramu Dejme (že)nám šanci, 
který je financován z Norských 
fondů. Více informací o projektu 
a činnosti organizace naleznete 
na www.persefona.cz. 

Chléb patří mezi základní potra-
viny. V závislosti na době i místě 
může být jeho příprava velmi roz-
manitá, hotový pecen těsta se 
totiž dá péct, pařit i smažit. Mezi 
základní suroviny pro výrobu patří 
voda a mouka, dále se přidává 
např. sůl. Mezi další ingredience 
mohou patřit kvasnice či koření. 
Připravuje se nejčastěji z pšenič-
né mouky, používá se však i žitná, 
ječmenná, kukuřičná či ovesná 
(ne vždy v kombinaci s pšenič-
nou).

První chleby
Nejstarší doložené chlebové 

placky nesou stopy dřevěných 
uhlíků. Popel z různých druhů dře-
vin totiž mohl nahradit sůl. Recep-
tury „pravěkých“ chlebů lze i dnes 
ještě v omezené míře zkoumat. 
Kousky kvalitativně různě hod-
notných chlebů jsou stále obje-
vovány v hrobkách jako potrava 
pro mrtvé, např. v Německu, na 
pohřebišti Rheda z doby bronzo-
vé. Z této doby je také doloženo 
použití tuku a kvásku.

První chleby byly pouze hrubě 
nadrceným obilím, které se smí-
chalo s vodou. Placky byly pečeny 
na kameni. Ve starověkém  Řecku 
se vyráběly především z ječné 

mouky, jedly se nepečené, pouze 
usušené. Před konzumací se opět-
ně vlhčily. Řekové znali více druhů 
mouky – z prosa i rýže. Římané 
pekli z žaludové mouky, Egypťané 
pak z lotosové. Chleby byly malé 
velikosti, většinou kulaté, v menší 
míře pak hranaté anebo ve formě 
figurek (obscénní charakter). Na 
chlebě se dělaly zářezy, nejčastěji 
čtyři ve tvarech křížů.

Dělení chleba, symbolický 
význam

Rozdělování chleba bylo 
důležitou událostí pro celou rodi-
nu. Například Izraelité měli zvyk 
chléb trhat v ruce a následně 
ho předat. Kruh symbolizoval 
začátek i konec, tedy jednotu, 
pospolitost, kontinuitu hodujících. 
Samotnému dělení předcházela 
modlitba chval zvaná Baraka.

Jídlo mělo hlubší význam než 
pouze sloužit k utišení hladu – jíst 
pokrm je stmelující společná udá-
lost domácnosti, rodiny, kruhu 
přátel. Představuje přitom vždy 
zároveň událost náboženskou, 
protože pokrm, který máme, je 
Božím darem, proto bylo stolová-
ní provázeno modlitbami.

Když Ježíš lámal chléb, jedna-
lo se o vstupní obřad při společ-
né hostině. Rozdělení se o chléb 
symbolizuje přátelství, spojenec-
tví, náklonnost.

Jíst z jednoho chleba je výmluv-
né gesto jednoty všech zúčast-

něných. Tak to zdůraznil v I. listě 
Korinťanům sv. Pavel: „Protože 
je to jeden chléb, tvoříme jedno 
tělo, i když je nás mnoho, neboť 
všichni máme účast na jednom 
chlebě.“ Můžeme si tu vyba-
vit např. i štědrovečerní obyčej 
podělovat se navzájem oplatkou, 
který známe ze Slezska či Polska.

Oproti tomu v antice např. 
Pythagoras lámání chleba zaka-
zoval, podle něho bylo třeba 
zachovávat hygienu a chléb 
(placku) bylo nutné rozdělovat 
nožem.

V rodině této společné udá-
losti „předsedal“ otec a jemu 
příslušelo před hostinou pronést 
modlitbu nad chlebem, rozlámat 
jej a podat ostatním u stolu. Ten-
to zvyk zůstal uchován i později. 
Představoval obřadný začátek 
hostiny.

Kdo se neúčastnil tohoto úvod-
ního obřadu, nemohl mít účast 
ani na následné společné hos-
tině. Židovská domácí liturgie si 
tuto tradici rodinné hostiny ucho-
vává dodnes.

Řezání chleba
Chléb byl vždy, co se týká ná-

boženské tradice, v úctě i ve spoji-
tosti s jistou ceremonií, kterou mohl 
provádět chlebodárce. Z tohoto 
se stále dodržují některé zvyky, 
např. společné krájení dortu snou-
benci a nakrojení dortu oslavence 
při narozeninách. V katolických 

Známé a méně známé symboly kolem nás..., Chléb, VII. část

PhDr. Martin Hladký, Ph.D.
kruzích se každý jednotlivý boch-
ník před odkrojením označoval 
jedním velkým nebo více malými 
křížky s modlitbou.

Žehnání chleba
Většina liturgií ke slavení využívá 

chléb jako „tělo Kristovo“. Věřící si 
s sebou nosili svůj doma vyrobe-
ný chléb. Až v období středově-
ku nastala změna formy, začala 
se používat hostie (tj. i současná 
podoba). Je možné ji lámat a roz-
dělovat. Ke změně došlo z oba-
vy ztráty kousku proměněného 
chleba. Slovem hostie (z lat. oběť, 
obětní zvíře) se rozumí chléb při-
pravený ke slavení eucharistie 
(proměněný chléb).

Ve vymezení pro eucharistii, 
konsekrovaný chléb, je rozlišová-
no více forem požehnání chleba: 

a) chléb přepodstatněný – 
eucharistie, 

b) chléb žehnaný – v prvních 
křesťanských dobách věřící přiná-
šeli k oběti mše svaté chléb a víno. 
Část chleba byla oddělena k pro-
měňování, ostatní byl požehnán 
a rozdán kléru i lidu, zvláště chu-
dým, a ti ho pak po ukončené 
oběti požili. Později ho dostávali ti, 
kteří tělo Páně nepřijali, byl posílán 
i nepřítomným na znamení jednoty 
ve víře. Tento obyčej ve východní 
církvi trvá až dosud. V západní 
církvi je pozůstatkem tohoto zvyku 
žehnání chleba (bochánků) na 
Hod boží velikonoční.
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2. 5., 9:30 |ZAHÁJENÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY 2015 NA TRASE BRNO – VÍDEŇ
Setkání cyklistické veřejnosti bude hostit členská obec Nový Přerov. 
Bohatý program, výjezd v 8:00 hodin z Brna a v 11:15 z Laa an der 
Thaya, zastávka v Židlochovicích kolem 9:30 hodin, příjezd do Nové-
ho Přerova okolo 12:40. 
pořádá:  obec Nový Přerov a DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeň
přihlášky:  info@cyklobrnowien.cz, tel. 605 503 837

9. 5., 18:00–19:30 | MONTESSORI DÍLNA
Aneb hernička pro maminky. Kapacita omezena na 10 maminek. 
Další termíny: 30. května a 13. června.
pořádá:  MC Robátko
místo:  Robertova vila
vstupné:  členové zdarma, nečlenové 30 Kč
přihlášky:  posílejte vždy do pátku před dílnou na e-mail: 
 monschi@centrum.cz nebo na tel. číslo 777 638 597

10. 5., 18:00 | OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY PO SOUČASNOST
Beseda o historii našeho města.
pořádá:  T. J. Sokol Židlochovice ve spolupráci s Židlochovickým 
 vlastivědným klubem
místo:  Masarykův kulturní dům Židlochovice
vypráví:  Karel Vavřík

13. a 14. 5., 18:00 | ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
pořádá:  Základní umělecká škola Židlochovice
místo:  Sál ZUŠ Robertova vila

14. 5., 15:00 | BESEDA S HUDBOU PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
pořádá:  Sbor pro občanské záležitosti
místo:  klubovna zahrádkářů, ulice Palackého

15. 5., 18:00 | JORDÁNSKO – ZEMĚ PŘÍRODNÍ A DUCHOVNÍ KRÁSY
Přijďte se seznámit s věhlasnými místy, památkami a přírodními sce-
nériemi této kulturně bohaté a přírodně rozmanité země.
pořádá:  Dana Nentvichová
místo:  sklepení pod radnicí
vstupné:  dobrovolné

14., 15. a 16. 5. | POPRASK NA LAGUNĚ
pořádá:  T. J. Sokol Židlochovice, divadelní odbor
místo:  Masarykův kulturní dům
vstupné:  50 Kč, prodej na místě

16. 5., 8:00–13:00 | JARNÍ TRHY
pořádá:  Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice
místo:  náměstí Míru

19. 5. |TALENTOVÉ ZKOUŠKY ZUŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016
pořádá:  Základní umělecká škola Židlochovice
místo:  Sál ZUŠ Robertova vila
informace:  www. zuszidlochovice.cz

21. 5., 16:00–17:30 | LETEM SVĚTEM
pořádá:  Akademie ZŠ Židlochovice 
místo:  kulturní sál sokolovny v Židlochovicích

22. 5., 16:00 | 12. ROČNÍK ATLETIKY 
pořádá:  Mateřská škola Židlochovice
místo:  školní zahrada MŠ Židlochovice, Sídliště Družba 673

23. 5., 8:00–13:00 | ŽEROTÍNSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
pořádá:  Městské kulturní středisko Židlochovice
místo:  náměstí Míru, Židlochovice

28. 5., 18:00 |PŘEDSTAVENÍ ABSOLVENTŮ VÝTVARNÉHO OBORU
pořádá:  Základní umělecká škola Židlochovice
místo:  Sál ZUŠ Robertova vila

29. 5.,18:00–24:00 | NOC KOSTELŮ
„Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je 
jako světlo.“ Zazní zhudebněná báseň Ivana Remundy Pastorále 
mému městu, vystoupí Jan Škrdlík na violoncello.
pořádá:  Městské kulturní středisko, Římskokatolická farnost 
 Židlochovice
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže, Židlochovice
info:  www.nockostelu.cz

30. 5., 9:00 | TENISOVÝ TURNAJ – ČTYŘHRA 
pořádá:  Orel Jednota Židlochovice – Ing. Kratochvíl
místo:  kurt za sokolovnou
startovné:  50 Kč
ředitel turnaje: Michal Weinbrenner

Kulturní kalendář – květen 2015
30. 5., 9:00| POCHOD NA POČEST PANA JANA URBÁNKA „JACKA“
Odjez na Mohylu míru autobusem. Trasa je dlouhá 18,5 km. V cíli bude připra-
veno malé pohoštění. Zveme všechny turisty i pamětníky Jackových pocho-
dů.
pořádá:  Pohostinství u Kafků
místo:  Mohyla Míru – Pohostinství u Kafků, Židlochovice
přihlášky:  tel. 604 955 239, 729 086 242 nebo v pohostinství 
startovné:  100 Kč

31. 5, 8:45 | BĚH NA VÝHON
„Okolo Výhonu běh nahoru a dolů 1. ročník“. Hlavní závod je zařazen 
do 30. ročníku Maratonstav – Altra Českého poháru v běhu do vrchu.
pořádá:  Tomáš Klášterecký a město Židlochovice
místo:  běh z náměstí Míru k rozhledně Akátová věž
startovné:  hlavní závod – do 27. května 100 Kč, na místě 150 Kč; 
 lidový běh – do 27. května 50 Kč, na místě 100 Kč
info:  www.behynavyhon.cz, behynavyhon@gmail.com

31. 5., 16:00 | KAVKAZ V ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFII
Zahájení výstavy za účasti autora Jiřího Šmehlíka. Výstava potrvá do 
neděle 12. července.
pořádá:  Městské kulturní středisko Židlochovice
místo:  Malá galerie RTIC

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

11. 6., 18:00 | ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU
pořádá:  Základní umělecká škola Židlochovice
místo:  Sál Masarykova kulturního domu

13. 6., 13:00 | I. BABSKÉ ŽIDLOCHOVICKÉ HODY
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:  na fotbalovém hřišti v Židlochovicích

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.

POPRASK V OCHOTNICKÉM DIVADLE
Roku 1762 vznikla mimořádně oblíbená komedie Poprask na 

laguně. Autor Carlo Goldoni napsal hru ve svém vrcholném 
období a zavzpomínal tak na své mládí, kdy býval úředníkem 
v malé rybářské vesnici v Itálii. Na jednoduché zápletce vycházející 
z nedorozumění a prosté lidské vlastnosti, kterou je žárlivost, staví 
autor brilantní komedii, která Vás více než pobaví. Děj je zasazen 
mezi obyvatele přístavního města Chioggie, kde rybáři a především 
jejich milenky způsobí svými drby a hašteřením celou řadu 
bláznivých nedorozumění. Skvělé obsazení, ve kterém se představí 
oblíbený Tonda Houdek v roli patrona Fortunata, doplňují mnohé 
známé tváře. Příležitost herecky se vyřádit dostali Jan Viktorín, Luboš 
Nováček, Milan Sklenský, Martin Janíček, Karel Suchánek a další. 
V rolích žen, které neví, kdy mají držet jazyk za zuby, uvidíte Janu 
Sklenskou, Ivu Paláškovou, Karolínu Fejtovou, Marcelu Teinerovou, 
Veroniku Jedonovou, Nicole Krinkovou a Sandru Surmanovou. Režie 
se opět ujal Lubomír Spáčil, který hru doplnil o krásné písničky, jež 
jistě mnozí z Vás znají. Těšíme se na Vás 14., 15. a 16. 5. v kulturním 
sále sokolovny.

Vše nejlepší ke Dni matek!
10. května 2015
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Židlochovické hlavolamy
rubriku připravuje MKS Bible do češtiny. Z křížovky se 

dozvíte jen některá data o Jiřím 
Strejcovi. Více o něm je např. 
v knize Devatero vyprávění žid-

lochovického rodáka Miloslava 
Juráka.

Nedávno jsem byla přítomna 
pasování prvňáčků na čtenáře 
knihovny v Hrušovanech. Děti 
braly celou záležitost velmi vážně 
a zodpovědně, zkoušku znalosti 
četby nutnou k udělení šerpy čte-
náře vykonávaly s velkým respek-
tem, z dětí tohoto věku byla cítit 
i velká oddanost ke knihám. Na 
mou otázku, jaké knihy se jim líbí, 
odpovídaly, že ty o zvířátkách a 
také časopisy.

Jejich další preference násled-
ně upřesnila paní knihovnice, 
která za jednoznačně nejčtenější 
označila knihy s až téměř horo-
rovou tematikou, kde hrdinou a 
vzorem se stává postava nejsil-
nějšího zloducha. Tímto prohlá-
šením rozpoutala mezi dospělými 

diskuzi o poslání klasických pohá-
dek, o váze dobra a zla, zločinu 
a trestu, o tom, že vnějším vlivem, 
a to hlavně médií, se pomalu a 
nepozorovatelně stáváme vůči 
dobru odolní.

Po návštěvě knihovny jsem si 
nesla v hlavě otazník, jak je to 
vlastně u nás doma s vnímáním 
dobra a zla. Odpověď mi dala 
asi po týdnu dcera, když přišla ze 
školy a s nadšením mi vyprávěla 
o hodině čtení, kde se odehrál  
třídní „souboj pohádek“... 

„V hodině čtení nás paní uči-
telka rozdělila do dvou skupin. 
První skupina měla obhajovat 
moderní pohádku a druhá kla-
sickou. Měli jsme za úkol paní 
učitelku přesvědčit, která z těch 
dvou možností je ta lepší. Já jsem 
byla ve skupině, která obhajova-
la klasickou pohádku, a myslím, 

že jsme měli daleko víc možnos-
tí k tomu, abychom v souboji  
pohádek vyhráli.

Na klasickou pohádku pada-
ly argumenty jako např.: jsou 
zábavné, je v nich hodně hez-
kých písniček, jsou napínavé, 
mají děj a skoro vždy šťastný 
konec, poznáváme z nich, jak se 
žilo dřív, vystupují v nich pohád-
kové postavy.

Bez klasických pohádek by 
moderní nebyly.

A jaké jsou ty moderní?
Chodí se na ně do kina, kde si 

můžeš koupit popcorn a sladkou 
colu nebo sprite.

Moderní pohádky jsou v pod-
statě stejné jako klasické, ale 
odehrávají se v této době, a pro-
to jsou dětem bližší.

Nakonec ale skoro všichni usou-
dili, že klasické jsou lepší. Já osob-
ně si to myslím také. Jsou pro mě 

Jaké knihy mají rády naše děti?
Milena Moudrá lepší nejenom tím, co je zmíněno 

v argumentech, ale i tou tradicí, 
kterou už některé pohádky mají. 
Tak třeba Tři oříšky pro Popelku, 
je to krásná pohádka, bez které 
si většina z nás nedovede před-
stavit Vánoce, anebo naopak 
Zlatovláska, kterou já mám spo-
jenou hlavně s létem a pohodou. 
Každý má tu svoji Nej... Když já se 
dívám na pohádku, hned se chci 
ocitnout v tom krásném světě, 
kde je všechno zelené, sluníčko 
svítí a svítit nepřestává. Je jedno, 
jestli je to v létě nebo v zimě, to 
sluníčko a zelená příroda před-
stavuje svět, ve kterém je všech-
no, jak má být, svět se šťastným 
koncem. Lidé se mají dobře 
a všichni jsou spokojeni se svým 
životem. A to přenášejí i na mě.“ 

Milena Moudrá, 11 let

Připomeňme si významnou lite-
rární osobnost Židlochovic, Jiří-
ho Strejce, člena Jednoty bra-
trské a jednoho z překladatelů 

1. Jiří Strejc měl čtyři ... (potomky mužkého pohlaví).
2. Český bratr a slavný zemský hejtman, který sídlil na židlochovickém zámku a podporoval činnost místní Jednoty bratrské (Fridrich ze ...).
3. Ulice v Židlochovicích, ve které sídlila Jednota bratrská (Strejcův ...).
4. Jiří Strejc strávil v Židlochovicích posledních ... let svého života (6 x 6 / 4 = ...) a byl zde pochován.
5. Křestní jméno našeho nejslavnějšího pedagoga 17. století, který přejal Strejcovo přebásnění žalmů.
6. Strejcovy překlady žalmů se staly součástí mj. Bratrského ... (soubor duchovních písní určený pro křesťanskou bohoslužbu a osobní modlitbu).
7. Jméno izraelského králce, otce krále Šalamouna (údajný autor mnoha žalmů). 
8. Obecný výraz pro křesťanskou náboženskou společnost.
9. Jiří Strejc byl pochován v ... (městečko na Jižní Moravě rozprostírající se na obou březích řeky Svratky). 
10. Jiří Strejc byl také ... místní Jednoty bratrské (označení pro duchovního protestantských církví).
11. Jiří Strejc zemřel r. 1599. Bylo to 25. dne měsíce ... (k tomuto měsíci se váže pranostika: Holomrazy – úrody vrazi).
12. Na ulici (viz 3) se nacházel i ... (malý chrám Páně). 
13. Česká Bible přeložená z původních biblických jazyků členy Jednoty bratrské. Na jejím překladu se podílel i Jiří Strejc.
14. Tato Bible (viz 13) byla přeložena převážně z hebrejštiny, aramejštiny a ... (ελληνικά – elliniká). 
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Židlochovické pletařky | foto: Milena Moudrá

Vzpomínkový akt obětem války | foto: Milena Moudrá

Vystoupení ZUŠ na mši za město | foto: Pavel Vrba

Návštěva KPOZ ve školní družině | foto: Miroslav Gergel

Vernisáž výstavy fotografií Jovana Dezorta | foto: Miroslav Gergel

Řez ovocných dřevin v terénu | foto: Miroslav Gergel

Farmářský trh | foto: Milena Moudrá

Pohádka o Nirdhanatovi | foto: Silvie Zouharová

Z_05_2015.indd   12 28.4.2015   7:47:56


