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Na webu města jsme začali se 
zveřejňováním smluv

INFORMACE Z RADNICE ŠKOLSTVÍ
Vliv rodiny na úspěšnost dítěte 
ve školním vzdělávání

ŽIVOT VE MĚSTĚ
Adventní období zahájíme v 
kostele Povýšení sv. Kříže

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Nové ostrůvky – Veselý cho-
dec, plačící řidič
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doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

Konečně v Židlochovicích 
padla budova bývalé sociálky. 
Díky za to! Mění se nějak plá-
ny, jak s tím prostorem bude 
naloženo? 

V prostoru mezi zámkem 
a Penny marketem plánujeme 

již avizovanou parkovou úpravu, 
přičemž si pohráváme s myšlen-
kou obnovy alespoň části vod-
ního příkopu podél zámecké 
zdi. To je však zatím jen ve stádiu 
úvah. Finální podobu bychom 
rádi realizovali v jarních měsících. 
Tato aktivita se ovšem významně 
týká i Lesů České republiky a je 
zapotřebí vzájemné koordinace. 
I tak si však myslím, že jsme všichni 
byli překvapeni pohledem, který 

se nám naskytl po odstranění oné 
montované žluté budovy. 

Je pravda, že z nábřeží je 
pohled na zámek nyní skutečně 
působivý...

Jsme si toho vědomi a v našich 
úvahách o budoucí podobě 
města se snažíme zakomponovat 
tento pohled do plánovaných 
úprav břehů řeky Svratky. Vyhlídku 
z nábřeží Svratky budeme ale řešit 
až po úpravě prostoru u zámecké 

zdi. S nábřežím řeky jsme ovšem 
již začali pracovat z druhé stra-
ny mostu, směrem od Vojkovic. 
Možná si už občané všimli právě 
probíhající výsadby keřů podél 
hlavní silnice na Brno, která tam 
započala v několika posledních 
dnech. 

Toto osázení keřů vychází 
z nějaké konkrétní představy 
nábřeží?

Ing. Jan Vitula: Voda k Židlochovicím prostě patří

Postupná demolice žluté budovy u zámecké zdi | foto: Lenka Betášová

Co bylo příčinou opoždění demolice budov u zámecké zdi

Azbest – chybný posu-
dek externího autorizovaného 
inženýra

V červnovém čísle Zpravodaje 
jsme psali o plánované demolici 
objektů podél zámecké zdi, kte-
rá měla být zahájena během 
prázdnin. Proč došlo k posunutí 
termínu demolice? Příčinou je 
posudek externího autorizova-
ného inženýra (autorizovaného 
komorou inženýrů, s kulatým 
razítkem!), který v projektové 
dokumentaci pro firmu Outul-

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

ný chybně uvedl, že v budo-
vě bývalého městského úřadu 
č. p. 128 se nenachází azbest. 
Město tedy při výběru konsta-
tovalo, že azbest v budově 
není. Při předávání stavby však 
zástupci vítězné firmy a také 
další odborníci uvedli, že azbest 
v objektu přítomný je. Město 
proto ihned zadalo zpracování 
nového posudku znaleckému 
ústavu v Brně. Ten na základě 
rentgenové difrakční analýzy 
konstatoval v budově přítom-
nost minerálu chryzolitu, tedy 
materiálu patřícího do skupiny 
azbestů. Z tohoto důvodu byl 
uzavřen s vítěznou firmou doda-
tek ke smlouvě, kde je rozšířen 

předmět díla o likvidaci azbestu 
a kde došlo k opravě rozpoč-
tu. Celková cena za demoliční 
práce, odbagrování terénu do 
hloubky 0,5 m na území 5000 m2 
činí 1.200.000 Kč.

Demontáž azbestových 
materiálů proběhla za přísných 
hygienických opatření. Naší 
hlavní snahou bylo, aby demo-
liční práce nijak neohrozily zdra-
ví občanů. Z tohoto pohledu se 

dvouměsíční zpoždění jeví jako 
marginální.

V těchto dnech již probíhá 
úprava terénu a byly zbourány 
všechny budovy. Ze země byla 
vytěžena většina betonových 
ploten. V tuto chvíli jednáme 
o konkrétních architektonických 
návrzích, jak bude daná lokalita 
upravena. Další kroky související 
s její revitalizací představíme na 
stránkách Zpravodaje.
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Smlouvy, které město uzavírá 
s dalšími subjekty, by neměly být 
opředeny žádným tajemstvím. 
Všem občanům by měly být jed-
noduše přístupné. Jsem rád, že 
v této otázce je současná rada 
města jednotná. Proto jsme 
připravili na našich webových 
stránkách sekci s modulem pro 
vyhledávání smluv. Zde najdete 
konkrétní dokumenty rozdělené 
podle kategorií, ať už se jedná 
o smlouvy kupní, o dílo, dotační, 
o věcném břemeni atd. Publi-

Na webu města jsme začali se zveřejňováním smluv

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Svratka, jako každá řeka pro-
tékající městem, má mimořád-
ný potenciál. A i my bychom se 
Svratkou rádi pracovali dle urba-
nistických zásad a zapojili ji opět 
do života města. Cílem probíha-
jící výsadby je vytvořit oddělený 
prostor podél břehu Svratky, který 
by se stal vycházkovou trasou pro 
volný čas. Předpokládáme, že tato 
trasa by měla vést přibližně od ústí 
Farského potoka až po soutok s 
Cézavou.

Tento nový prostor je plánován 
primárně pro místní nebo například 
pro návštěvníky města – cyklisty?

Očekáváme, že by ho mohli 
využívat všichni, ona plánovaná  
trasa souvisí se záměrem vyzdvih-
nout původní význam Strejcova 
sboru, jehož památky stále čekají 
na své „znovuobjevení“. 

Jednáme s povodím Svratky 
o tom, aby velkou část toku v Žid-
lochovicích zahrnulo do plánu 
přírodě blízkých úprav. Takové  
úpravy se netýkají jenom toku 
řeky, ale i břehů. Myslím tím napří-
klad návrat k mírnému rozvolnění 
toku, tak aby se odtok vody zpo-
maloval a voda se v krajině více 
zadržovala. Zmiňované úpravy 

by měly probíhat v rámci projek-
tu chystaného povodím Moravy 
v průběhu roku 2017. 

Je patrno, že řeka má pro  
urbanistický rozvoj Židlochovic  
nemalý význam.

A to není všechno! Rádi by-
chom do budoucna pracovali 
i se Šatavou, což je potok napá-
jející hrušovanské rybníky. Šatava 
sice vede mimo náš katastr, ale 
lze uvažovat o její revitalizaci tak, 
aby oživila prostor mezi Židlocho-
vicemi a Hrušovany. Vhodně by 
takový potok doplnil již realizo-
vané úpravy na Líchách, jejichž 

podobu dnes už každý z místních 
zná.  

Dovolím si lehce nadnesené 
přirovnání. V poslední době jsme 
svědky dosti intenzivního hledání 
stop života na okolních i vzdále-
ných planetách a vždy takový 
průzkum souvisí s výskytem vody. 
Život bez vody není možný. Jeden 
z možných výkladů vzniku jména  
našeho města vychází ze staro-
slovanského názvu bažiny neboli  
židliny. A nezřídka bývají prameny 
vody na moravském území místně 
nazývány žídly. Voda k Židlocho-
vicím prostě patří. 

kovány budou kompletní verze 
jako pdf dokumenty. U smluv, 
které město uzavřelo s fyzický-
mi osobami, budou vymazá-
ny osobní údaje, tak jak nám 
ukládá platný zákon. Modul pro 
vyhledávání smluv najdete na 
stránkách www.zidlochovice.cz 
v záložce Město Židlochovice 
– Smlouvy. Odkaz: http://www.
zidlochovice.cz/cs/mesto-zid-
lochovice/smlouvy.html.

Přesto, že se v souvislosti 
s povinným zveřejnováním smluv 
připravuje zákon, přistoupili jsme 
k tomuto kroku již nyní.

V rámci zavádění Odvozného 
systému separace odpadu měs-
ta Židlochovice budou všechny 
nádoby na směsný komunální 
odpad označeny QR kódy pro 
jejich evidenci, a to i těch obča-
nů, kteří se do nového systému 
nezapojí. K tomuto označení do-
jde ve dvou vlnách:

1) část města na levé straně 
řeky (část města, kde je náměs-
tí) – 30. října 2015

2) část města na pravé straně 
řeky (část města, kde je zámek) 
– 6. listopadu 2015.

V tyto dny (dle vašeho byd-
liště) prosím vystavte ke svozu 
všechny nádoby na směsný 
komunální odpad, které mají 
být opatřeny kódem. Označení 
bude probíhat nezávisle na svo-

Čisté Židlochovice: Intenzivní svoz odpadu a kódy na všechny popelnice

Ing. Barbora Svobodová
odbor životního prostředí

zu odpadu, proto prosím nádoby 
neuklízejte ihned po jejich svozu, 
ale až poté, co na vaší nádobě 
QR kód najdete.

Prosíme, nové kódy nestrhá-
vejte. Nádoby, které nebudou 
těmito kódy označeny, nebudou 
od roku 2016 svozovou společ-
ností obsluhovány. 

Pro občany, kteří se chtě-
jí do nového systému zapojit, 
pak budou tyto kódy důležité 
při registraci do celého systé-
mu. Kódy budou označeny 
také nádoby na papír, plast a 
bioodpad, které dostanete do 
bezplatné zápůjčky v průběhu 
listopadu 2015. Číslo QR kódu 
je nutné uvést do registračního 
formuláře, stejně jako jména 
osob, které do daných nádob 
budou odpady třídit. Tyto oso-
by pak dostanou úlevu na míst-
ním poplatku ve výši 100 Kč. Pro 
započítání úlevy na poplatku je 
nutné vzít si minimálně nádobu 
na plast nebo papír. Pokud bude 
chtít domácnost pouze nádobu 
na bioodpad, úleva jí nebude 
přiznána. 

Registrační formulář je přílohou 

Zpravodaje, k dispozici je dále 
na podatelně MěÚ nebo na 
www.zidlochovice.cz. Vyplněný 
a podepsaný registrační formulář 
odevzdejte na podatelně MěÚ, 
Nádražní 750.

V případě, že by vaše nádo-
ba na směsný komunální odpad 
nebyla označena do konce roku 
2015, je možné si QR kód vyzved-
nout také na podatelně Měst-
ského úřadu. Díky těmto kódům, 

které budou načteny do data-
báze při každém svozu odpadu, 
bude možné evidovat, jak která 
domácnost třídí, a kontrolovat, 
zda jsou nádoby na tříděné 
odpady užívány jen k účelu, ke 
kterému byly pořízeny.

Dále bychom vám rádi připo-
mněli, že do 12. 11. 2015 probíhá 
registrace pro první objednávku 
nádob. Pokud objednávku zatím 
nemáte, je možné si ji vyzved-

Zahájení kampaně Čisté Židlochovice| foto: Milena Moudrá
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Ze zasedání rady a zastupitelstva města
Výběr z usnesení RM 2. 10. 2015
RM schvaluje:

příspěvek ve výši 24 000 Kč na 
poskytování rané péče v Židlo-
chovicích v roce 2015.
Směrnici o poskytování infor-
mací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozděj-
ších předpisů, s účinností od 
2. 10. 2015.

RM rozhodla:
ukončit členství v Komisi spor-
tu a mládeže Otakaru Nosovi, 
Janu Tesařovi, PhDr. et Mgr. 
Stanislavu Rubášovi a Vladimí-
ru Konečnému.

RM jmenuje:
vedoucí odboru dopravy 
Ing. Dagmar Kratochvílovou 
ke dni 2. 10. 2015.

Výběr z usnesení RM 16. 10. 2015
RM rozhodla:

o pořadí nabídek veřejné 
zakázky na akci „PROVEDENÍ 
IG PRŮZKUMU SVAHU, MERUŇ-
KOVÁ“ takto:
1. KOLEJKONZULT & servis, 











s. r. o., Křenová 35/131, 602 00 
Brno (OPRD/16806/2015).
2. ARCADIS CZ a. s., Geolo-
gická 988/4, 152 00 Praha 5 
(OPRD/16807/2015).
zrušit na vlastní žádost členství 
v Technické komisi Ing. Petru 
Jarošovi.

RM bere na vědomí:
zprávu o projektu „Zpracování 
koncepce rodinné politiky měs-
ta Židlochovice a metodická 
pomoc obcím v SO ORP“.

RM ukládá:
ředitelce Základní školy Židlo-
chovice zpracování a před-
ložení finanční analýzy školy 
s termínem do 29. 10. 2015 
a v roce 2016 její zpracování 
a předkládání čtvrtletně, a to 
k 15. 4., 15. 7., 15. 10. 2016.
ředitelce Základní školy Židlo-
chovice zpracování Koncep-
ce rozvoje základní školy na 
období 2016–2018 s termínem 
do 13. 11. 2015.

Výběr z usnesení RM 16. 10. 2015
ZM schvaluje:









změny Statutu Městského fon-
du rozvoje bydlení města Židlo-
chovice:
1. Max. hranice úvěru 
400 000 Kč.
2. Výše úroků 5 % ročně.
3. Zrušení podmínky, aby žada-
telem byla osoba nepodnikají-
cí ve stavebnictví.

ZM schvaluje:
přidělení úvěru z Městského 
fondu rozvoje bydlení, Židlo-
chovice ve výši do 320 000 Kč.

ZM rozhodlo:
přijmout bezúplatně pozemek 
p. č. KN 1687 o výměře 171 m2 
v k. ú. Židlochovice s tím, že 
náklady na převod majetku 
uhradí město Židlochovice. 
Jedná se o pozemek vedený 
jako trvalý travní porost vedle 
cesty nad ulicí Legionářskou 
směrem k rozhledně.
odkoupit od společnosti INEXIS 
GROUP s. r. o., IČ 29211611, se 
sídlem Zvonařka 470/2b, Trni-
tá, 602 00 Brno, dům č. p. 273, 
Strejcův sbor, zapsaný na LV 
č. 1849 v katastru nemovitostí, 









pro obec a katastrální území 
Židlochovice, za kupní cenu 
ve výši 1.200.000 Kč splatnou 
bezhotovostním způsobem do 
10 dnů ode dne zápisu o povo-
lení vkladu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí pro 
město Židlochovice.

ZM projednalo a vydává:
dle § 6 odst. (5) písm. c) záko-
na č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (stavební 
zákon), změnu č. VII Územního 
plánu města Židlochovice jako 
opatření obecné povahy č. j. 
1/2015.

ZM po projednání se všemi obce-
mi regionu schvaluje:

navrženou minimální síť soci-
álních služeb dle přílohy č. 1 
a systém spolufinancová-
ní sociálních služeb, který se 
zakládá na aktuálně platných 
„Pravidlech řízení o přiznání 
finanční podpory Jihomo-
ravského kraje pro rok 2016 
v oblasti podpory poskytování 
sociálních služeb“.





Oznámení rodičům
Oznamujeme rodičům dětí narozených v období srpen–říjen 2015, kteří by se rádi se svými dětmi zúčastnili slavnostního přivítání nových 
občánků našeho města, že je nutné přihlásit se nejpozději do 13. 11. 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

Od června do října letošní-
ho roku probíhala druhá fáze 
projektu meziobecní spoluprá-
ce, která byla zaměřena mimo 
jiné na vytvoření Akčního plá-
nu v návaznosti na již existující 
Strategii správního obvodu obcí 
s rozšířenou působností Židlo-
chovice. V dokumentu lze najít 
tzv. zásobník projektů pro oblasti 
školství, sociálních služeb, odpa-
dového hospodářství a rodin-
né politiky, který bude možné 
doplňovat a upravovat (s celým 
plánem se můžete seznámit na 
webových stránkách města Žid-
lochovice v sekci „Projekty“).

V oblasti školství bylo jako nej-
palčivější identifikováno téma 

„Žáci se speciálními vzděláva-
cími potřebami“. Tito žáci často 
potřebují asistenta pedagoga, 
avšak finanční prostředky ze 
státního rozpočtu jsou omezené; 
další odborní pracovníci (školní 
psycholog, výchovný porad-
ce) nejsou ze státního rozpočtu 
hrazeni vůbec. V rámci projektu 
Zvyšování kvality ve vzdělává-
ní, do kterého bylo v minulém 
školním roce zapojeno 15 škol 
v regionu, bylo možné tyto 
pracovníky financovat, což se 
osvědčilo, a je zde vůle pokra-
čovat v podobných projektech 
spolupráce dále – bude tedy 
vhodné podat společnou žádost 
do nového operačního progra-
mu Věda, výzkum, vzdělávání, 
odkud lze na tyto aktivity čerpat 
prostředky. 

V oblasti sociálních služeb 
probíhá komunitní plánová-

ní, během letních měsíců byla 
dokončena aktualizace Komu-
nitního plánu sociálních služeb. 
Kromě analýzy byly sesbírány 
záměry obcí a poskytovatelů 
v rámci Židlochovicka; projekty 
uvedené v komunitním plánu 
jsou potom snáz financovatel-
né a podporované. Dále byly 
zjišťovány potřeby uživatelů 
a potřebných, které jsou v plánu 
zohledněny. Na zpracování KPSS 
se podíleli mimo jiné i starostové 
obcí, poskytovatelé sociálních 
služeb a jejich uživatelé, kteří 
dobrovolně věnovali svůj čas, 
energii a znalosti, čímž pomohli 
ke vzniku kvalitního dokumentu.

V odpadovém hospodářství 
se rozběhly aktivity týkající se 
individuálního třídění odpadů 
a předcházení vzniku biood-
padu. Cílem je snížení množství 
směsného komunálního odpa-

du, což v budoucnosti přinese 
obcím značné úspory.

V oblasti rodinné politiky (kte-
rá zastřešuje širší spektrum čin-
ností – od prorodinných opatření 
a volnočasových aktivit až po 
bezpečnost a prevenci krimi-
nality) vyvstala zejména potře-
ba pomoci spolkům v hledání 
alternativních zdrojů financí, což 
opět ulehčí obecním rozpoč-
tům. Některé obce v regionu by 
rovněž uvítaly metodickou pod-
poru v oblasti prorodinné politiky 
(zpracování koncepcí, předá-
vání informací z vyšších územně-
správních celků). Tyto činnosti by 
vykonával koordinátor rodinné 
politiky, který by se částečně 
věnoval i otázkám bezpečnos-
ti a prevence kriminality a který 
by byl pravděpodobně hrazen 
z dotace Jihomoravského kraje.

RNDr. Lucie Kubalíková, Ph.D.
Městský úřad Židlochovice

Projekt meziobecní spolupráce je u konce

nout na podatelně MěÚ nebo 
na besedách týkajících se nové-
ho systému svozu odpadu. Popří-
padě ji najdete na www.zidlo-
chovice.cz. Vyplněnou registraci 
je možné odevzdat na podatel-
ně MěÚ nebo odeslat e-mailem 
na adresu barbora.svobodova@
zidlochovice.cz.

Také bychom vás rádi pozvali 
na poseldní ekologicko-pope-
lářskou besedu, kde se dozvíte 
všechny podrobnosti o novém 
systému. Beseda se budou konat 
5. 11. 2015 v zasedací místnosti 
Městského úřadu, Nádražní 750, 
od 18 hodin.
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Základní škola

Pátého října navštívili studen-
ti tercie čistírnu odpadních vod 
v Modřicích. S dispečerem prošli 
postupně celý areál a dozvědě-
li se, jak funguje tento poněkud 
nevoňavý, ale nesmírně důležitý 
provoz. Na vlastní oči viděli vodu, 
která do čistírny přitéká, a vodu, 
která čistírnu opouští. Zejména 
to první v nich zanechalo určitě 
silné dojmy. Dozvěděli se také, 
jak zacházet s některými tekutý-
mi odpady, např. se zbytky oleje 
z kuchyně, které lidé běžně vylé-
vají do odpadu, ale měly by se 
odevzdávat do sběrných dvorů, 
protože znesnadňují proces čiš-
tění vody. Příští rok se do čističky 
podíváme znovu, exkurze byla 
velmi zajímavá.

Pětadvacátého září se studen-
ti kvinty zúčastnili exkurze s che-
micko-fyzikálním tématem.

Nejprve jsme navštívili infocen-
trum jaderné elektrárny Dukova-
ny, které prošlo vloni rekonstrukcí. 
Na začátku jsme zhlédli tři krátké 
filmy, z nichž jeden názorně popi-
soval chod elektrárny. Druhé dva 
byly už bohužel slabší a jejich 
úkolem bylo hlavně co nejvíce 
očernit obnovitelné zdroje ener-

Studenti gymnázia se rozjeli do terénu
gie. Přiznám se, že tato část pro-
gramu mě trochu zklamala. Kdo 
ale nezklamal, byli studenti, kteří 
se tímto jednostranným podáním 
nenechali zmást a paní průvod-
kyni pokládali šťouravé dotazy. 
Poté jsme se v několika zasta-
veních seznámili s principem 
fungování elektrárny a prohlédli 
si modely reaktoru, ochranný 
oděv a další zajímavosti. Násle-
doval krátký odpočinek, svačin-
ka a vydali jsme se do Dalešic.

Přečerpávací vodní elektrár-
na Dalešice slouží k vyrovná-
vání výkyvů ve spotřebě ener-
gie. To znamená, že v případě 
potřeby elektřinu vyrábí pomocí 
čtyř turbín. Ty se mohou ale točit 
i opačným směrem a v době 
přebytku energie čerpat vodu 
zpět do přehrady. Kolísání hladi-
ny v nádrži jsme si mohli všimnout 
již při přejezdu po hrázi přehrady. 
Také v Dalešicích začala prohlíd-
ka krátkým filmem, poté jsme se 
vydali (v helmách!) do skuteč-
ného provozu. Prohlédli jsme si 
hlavní sál, velín, turbíny a asi nej-
víc nás zaujalo potrubí přivádějí-
cí vodu k turbínám. Má totiž přes 
šest metrů v průměru a pohodlně 
by jím projela tramvaj. Od vody, 
kterou je zaplněno (a která má 
nad sebou 90 metrů ke hladině), 
jsme byli odděleni pouze jeho 
asi třiapůlcentimetrovou stěnou. 

Poněkud mrazivé pomyšlení, co 
by se stalo, kdyby… jsme rychle 
zaplašili. Protože jsme po celou 
prohlídku postupovali směrem 
dolů, vyšlapali jsme si po skon-

čení několik pater zase nahoru. 
To ale nikomu nevadilo a plní 
zážitků jsme se vrátili do autobu-
su a domů.

Mgr. Vendula Provazníková
třídní učitelka kvarty

Exkurze gymnázia | foto: Vendula Provazníková

Co znamená moderní výchova 
a vzdělávání dítěte? Je lépe volit 
více volnosti, nebo přísnější řád?

Jak ukazují mnohé výzkumy, 
ale i názory zkušených peda-
gogů, žáci upřednostňují jasně 
daný řád a pravidla, která budou 
dodržovat. Představa, že si děti 
ve škole budou hrát na koberci 
a dělat pouze to, co chtějí nebo 
co je baví, je mylná.

Naše škola je školou státní s jas-
ně definovanou zakázkou státu, 
a tou je poskytnutí základního 
vzdělání všem dětem, příprava 
mladého člověka na další stu-
dijní a posléze i profesní dráhu. 
Rozsah a obsah učiva je dán 
Rámcovým vzdělávacím pro-
gramem, který definuje standar-
dizované výstupy, tedy znalosti, 
vědomosti, dovednosti a posto-
je žáka. Výchovné a vzděláva-
cí strategie si určuje škola a její 
pedagogové. Jsou to postupy, 
které vedou k utváření a rozvíjení 
klíčových kompetencí žáků: kom-

petence k učení, kompetence 
k řešení problémů, kompetence 
komunikační, kompetence soci-
ální a personální, kompetence 
občanské a v neposlední řadě 
kompetence pracovní.

Často slyšíme názor, že se žáci 
ve škole učí zbytečnosti, vždyť si 
vše najdou na internetu. Některé 
učivo se však musí naučit zpa-
měti – písmenka abecedy, náso-
bilku, vyjmenovaná slova, slovíč-
ka v cizím jazyce, apod. Zde se 
bez „drilu“ a neustálého upevňo-
vání neobejdeme. Teprve s těmi-
to základními znalostmi můžeme 
s žáky ve škole hrát hry, pořádat 
různé soutěže, zařadit projektové 
hodiny, tedy aktivity, které budou 
základy rozvíjet a rozšiřovat. 

Významnou a hlavní roli ve 
výchově dítěte hrají rodiče. 
U dítěte by měli vypěstovat 
základní pracovní návyky přimě-
řené jejich věku. Vést dítě k tomu, 
aby započaté aktivity dokončo-
valo, aby plnilo své povinnosti, 
aby bylo připraveno nést důsled-
ky. Rodiče, kteří budou důslední 
ve své výchově, budou dodržo-
vat pravidla, která sami v rodině 
nastavují, dětem velmi ulehčí 

docházku, ať již do mateřské či 
základní školy, nebo samostatné 
vykročení do života.

Rodiče by rovněž měli vště-
povat svým dětem úctu k auto-
ritám. Jak má respektovat uči-
tele dítě, které nectí ani vlastní 
rodiče, neposlouchá je, je k nim 
hrubé a drzé. Ve škole se potýká-
me i s těžce zvladatelnými žáky, 
jejichž rodiče přiznávají, že si neví 
se svým dítětem rady, že již ztratili 
vliv na jeho výchovu.

Někdy se setkáváme s názo-
rem, že děti nemají dostatek 
volného času, protože se musí 
doma hodně učit. Jistě, rozum-
ná domácí příprava je nezbyt-
ná. Avšak žák, který se v hodině 
soustředí, plní pokyny učitele, je 
ukázněný, si osvojí učivo již ve 
škole. Doma si látku jen zopaku-
je. Sami žáci přiznávají, že denně 
tráví několik hodin hraním her na 
počítači. Rodiče to mnohdy ani 
netuší.

A jaký učitel je v očích žáků 
ten nejlepší? Ten, který k nim při-
stupuje citlivě, s láskou, s poro-
zuměním, ale je důsledný a má 
silné vedení. Bezbřehá volnost je 
pro dítě zničující.

Děti vyrůstají do společnosti, 
ve které budou zastávat náročné 
role, ať už v rodině, v zaměstná-
ní, nebo i v běžném styku s lidmi. 
Proto musí pilovat sebeovládání, 
vytrvalost, pracovitost a tole-
ranci. Ti rodiče, kteří z domo-
va vytvářejí zázemí podpory, 
porozumění a lásky, vedou dítě 
k zodpovědnosti a úctě ke dru-
hým, v dětech podporují pozitivní 
chování a předchází tomu špat-
nému, dávají svým dětem obrov-
ský vklad do života. Takové dítě 
nemá problémy zvládnout školní 
zátěž a vyzrát ve zdravě sebevě-
domého mladého člověka, při-
praveného vykročit do života.

Děkuji všem rodičům, kteří své 
děti ve školní práci podporují, 
s pedagogy spolupracují a podílí 
se na aktivitách školy. Velice si této 
spolupráce vážíme a pro žáky je 
moc prospěšná. Jsou ovšem i situ-
ace, kdy je někdy náročné najít 
společný pohled na věc. Řešení 
hledáme v komunikaci a individu-
álním přístupu. Vždyť zájem dítěte 
bychom měli mít, škola i rodiče, 
na prvním místě.

Vliv rodiny na úspěšnost dítěte ve školním vzdělávání
Ing. Jana Králová
ředitelka základní školy

Gymnázium
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Desátou knihu Markéty Hara-
simové Vražedná vášeň pokřtil 
v pražském Luxoru za účasti sce-
náristky Soni Štroblové a hereč-
ky Jitky Jackuliak  známý herec 
Ladislav Frej.

„Rodící se milostný vztah Liliany 
a Artura krutě poznamená hrůzný 
zločin. Oba pracují pro laboratoř 
vyvíjející revoluční lék proti rako-
vině – a právě o ten má zájem 
neznámá skupina zločinců, která 

se nezastaví před ničím. Vzru-
šující momenty, které Lil a Artur 
prožívají, nejprve naruší záhad-
né zmizení jejich kolegy, jenž za 
své vědomosti zaplatí životem. 
Sympatický, byť občas poněkud 
neortodoxní policejní komisař 
Ivan Hokr začíná pátrat po bes-
tiálním vrahovi, který je však vždy 
o krok napřed. A krátce nato je 
unesen i Artur. Liliana se zmítá ve 
strachu o život milovaného muže, 
zatímco Hokr s kolegy bezvýsled-
ně hledá pachatele. Smrtelné 
nebezpečí ovšem číhá také na 
Lilianu – a ten, který zpovzdálí 

Městská knihovna už podruhé uvítá spisovatelku Markétu Harasimovou
Jarmila Hájková

Beseda s Markétou Harasimovou
se uskuteční v pondělí 23. listopadu 2015 v Městské knihov-

ně Židlochovice od 18.00 hodin. 
Možnost zakoupení knih na místě.

Na úpatí kopce Výhonu, mezi 
starými zarostlými sady se prohá-
ní kupa dětí. Ti nejmenší připo-
mínají malé medvědy, jak jsou 
zababušení do čepic a tlustých 
bund. Sice je teprve říjen, za neh-
ty už ale leze zima, takže musíme 
hlavně hodně hodně běhat. 
Sem tam se shýbnout pro oříšek, 
honem vylousknout a zase dál. 
Přes mostek a zase zpátky, tam-
hle se dá hrát kameny o sebe, 
tadyhle roste něco zvláštního 
a tady už je naše místo na sva-
činu. Projít úzkou stezkou mezi 
kopřivami, vytáhnout z batůžku 
malou karimatku a dát si trochu 
teplého čaje. Dnes vyrábíme zví-
řátka z kaštanů, tak se to kolem 
brzy hemží žirafami a slony. 
Šroubovák koluje bez problémů 
i mezi nejmenšími dětmi.

Lesní školka Výhonek v Žid-
lochovicích je opravdu teprve 
malým výhonkem: funguje zatím 
dvě dopoledne v týdnu, jednou 
jdou děti do terénu i s rodiči, jed-
nou samy, jen s několika průvod-
ci. Tohle slovo používáme místo 
slova učitel – protože děti ani 
tolik neučíme, jako spíš provází-
me. Na cestách po kopci Výho-
nu i na cestách jejich vlastním 
učením, životem. 
„Les je jako jedno velké hřiš-
tě a příroda jako moudrá 
učitelka – trpělivá, přívětivá 

i nesmlouvavá.“
Myšlenka lesních školek vznikla 

ve Skandinávii, odkud se dosta-
la přes Německo až k nám. Děti 
ve školce tráví většinu dne v pří-
rodě, ať svítí sluníčko, prší nebo 
sněží. Možná vás napadne, jestli 
nejsou častěji nemocné. Všichni, 
kdo v lesních mateřských ško-
lách působí, by vám ale odpo-
věděli stejně: „Neexistuje špatné 
počasí, jen špatné oblečení.“ 
Díky pobytu v přírodě jsou děti 
odolnější, a taky se naučí poradit 
si v mnoha zapeklitých situacích, 
které jim příroda nabídne. 

Nedílnou součástí konceptu 
lesních školek je ale také přístup 
dospělých k dětem. Průvodci 
vytvářejí ve skupině bezpečné 
a láskyplné prostředí, kde se děti 
učí dobrým mezilidským vzta-
hům, dodržovat pravidla i posta-
rat se o sebe a druhé. K dětem 
přistupujeme s respektem, jako 
k partnerům, od kterých se toho 
také my můžeme hodně naučit.

Škola života
Podobnou „školu života“ 

bychom si přáli i pro naše starší 
děti, školáky, kterým chceme 
vytvořit komunitní školu, navazující 
na lesní školku. Komunitní škola 
sdružuje tzv. domácí školáky 
zapsané na některé základní 
škole, kam jdou jednou za půl 
roku na přezkoušení. V malé 
skupině tu budou děti pracovat 
každý měsíc na určitém tématu, 
kterého se dotknou ze všech 
možných stran. Nebudou se 
tak o světě učit skrze tradiční 
koncept předmětů, ale budou 
ho moci vnímat v jeho celistvosti. 
Ve škole i školce se inspirujeme 
waldorfskou, montessori 
a intuitivní pedagogikou, 
protože jejich principy vycházejí 
z přirozených způsobů učení 
a jsou zaměřené na praktické 
i umělecké dovednosti a řemesla. 
Z waldorfského modelu, který 
sleduje rytmus roku v přírodě, 
přenášíme do naší školky a školy 
slavnosti, z nichž některé už za 
poslední rok proběhly – slavnost 
adventní, vynášení morany, 
slavnost svatojánská a podzimní. 

Děti budou hodnoceny slov-
ně a budou vedeny k tomu, 
aby samy dokázaly posoudit, co 
se naučily, čeho dosáhly, jaké 
dělají pokroky a v čem by se 
chtěly zlepšit. Chceme, aby se 
děti učiliy spolupráci, respektu, 
zodpovědnosti a samostatnosti, 
aby z nich rostly sebe-vědomé 
a demokraticky smýšlející osob-
nosti, kterým zůstane touha po 
poznávání a učení celý život.

Výhonek zakládají místní rodi-
če, kteří si přejí převzít zodpo-
vědnost za učení svých dětí, 

chtějí se aktivně podílet na 
utváření prostředí, ve kterém 
se děti učí, a předávat jim své 
životní postoje a hodnoty. Kolem 
Výhonku postupně vzniká komu-
nita nadšených lidí, kteří do něj 
vkládají spoustu času, energie 
a radosti. Výhonek podle kopce 
Výhon, ale taky výhonek jako 
symbol celoživotního růstu, dětí 
i dospělých. Je to výhonek rado-
sti ze společného bytí.

Na úpatí kopce Výhonu, kde 
se prohánějí výhonkové děti, na 
jaře vyroste mongolský stan zva-
ný jurta, který bude školce i škole 
sloužit jako zázemí pro chvíle vel-
mi nepříznivého počasí, odpo-
činku a společného jídla. Jurta 
je kulatý zateplený stan s kamny 
uprostřed a mnoho lesních školek 
a škol ho pro děti využívá, pro-
tože umožňuje být pod střechou, 
ale zároveň stále zůstat v blízkém 
kontaktu s přírodou.

Hrozen pro Výhonek
Tak jako jiné projekty, ani Výho-

nek se neobejde bez finančního 
zajištění. Lesní školka a komunit-
ní škola jsou zcela nekomerční 
projekt, na který se nevztahují 
dotace od ministerstva školství. 
Hlavním příjmem bude školkov-
né a školné placené rodiči, na 
pokrytí všech nákladů ale stačit 
nebude. I proto se nám rozhodlo 
pomoci skautské středisko Hro-
zen, které pořádá na konci listo-
padu adventní benefiční festival 

na podporu vzniku a rozvoje Les-
ní školky a komunitní školy Výho-
nek, kam vás tímto velmi srdeč-
ně zveme!

Festival proběhne v první 
adventní sobotu 28. listopadu 
2015 v Masarykově kulturním 
sále v Židlochovicích, v čase od 
14.00 do 21.00 hodin. Můžete 
se těšit na koncerty folk-punk-
girl bandu Rózinky z Kozojídek 
a legendární brněnské kapely 
Budoár staré dámy, a vystoupe-
ní dvojnásobného mistra České 
republiky ve slam poetry Jakuba 
Folla. O adventní atmosféru se 
kromě punče, medoviny a per-
níčků postará vánoční divadelní 
představení spolku Umění mění 
Půjdem spolu do Betléma s díl-
nou, kde si děti budou moci vyro-
bit loutku, s níž se pak na cestu 
do Betléma také vydají. Rodiče 
a děti z Výhonku a skauti při-
pravují několik dalších tvořivých 
dílen, jako například výrobu sví-
ček ze včelího vosku nebo zdo-
bení perníčků, a k benefičnímu 
prodeji vlastnoruční výrobky, kte-
ré mohou posloužit jako drobné 
vánoční dárky. Veganské dob-
roty zajistí Občerstvení u Tudo-
ra. Celou akci budou doprová-
zet informační panely, kde se 
můžete o lesní školce a komu-
nitní škole dovědět všechno, co 
vás zajímá. Výtěžek z festivalu 
bude věnován na vybavení 
interiéru mongolské jurty. Těšíme 
se na vás!

V Židlochovicích vzniká lesní školka a komunitní škola Výhonek
Světlana Zapadlová
Lesní školka a komunitní škola Výhonek

Děti v lesní školce | foto: Světlana Zapadlová

tahá za nitky, je možná blíž, než 
by ji vůbec kdy napadlo…“

Toto krátké shrnutí napovídá, 
že kniha Vražedná vášeň je napí-
navá od začátku až do konce, 
a pokud se chcete dozvědět, 
zda těžce zkoušená dvojice 
dostane šanci naplno prožít svoji 
lásku, tak si můžete udělat radost 
a obohatit svoji knihovnu, anebo 

udělat radost svým blízkým.
Neméně čtivá, plná napětí 

a nečekaných zvratů je i autorči-
na předposlední kniha Sametová 
kůže, která zaujala dokonce fil-
mové tvůrce a autorka již připra-
vuje scénář. To je jistě pro každé-
ho spisovatele pocta a obrovská 
motivace pro další literární práci.
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Z říjnového farmářského trhu | foto: Miroslav Gergel

V září se sešli členové Komi-
se sportu na kolech, aby mohli 
vykonat obhlídku hřišť a sporto-
višť města. 

Jednání se zúčastnil i sta-

rosta města, který návrhy čle-
nů podpořil. Komise započala 
obhlídku na hřišti na „Starcu“, 
kde např. (na návrh rodičů) 
doporučila doplnit hřiště o hou-
pačku, klouzačku, pískoviště a 
lavičky. Pokračovala na sídliště, 
kde u hřiště č. 5 postrádala síťky 
k basketbalovým košům, u hřiště 
na sídlišti ve vnitrobloku by vybu-

Místní dětská hřiště a sportoviště budou doplněna o nové prvky

Gabriela Motlíčková
tajemnice Komise sportu

dovala pískoviště a na hřišti u MŠ 
navrhla obnovení nátěrů. Další 
zastávkou byl areál Robertovy 
vily, kde by bylo vhodné obo-
hatit hřiště na plážový volejbal 
o „lajny“ a lavičku. Na novém 
sportovním areálu u ZŠ navrhuje 
doplnění  „lajny“ na nohejbal a 
osazení  stojanu na kola.

Komise se také zabývala 

námětem na zřízení 
workoutového (fitness) hřiště. 
Starosta seznámil členy se 
záměrem jeho výstavby na 
pozemku u zámecké zdi. 

Podněty a doporučení komi-
se byly předány odboru investic 
a místního hospodářství, který 
jejich realizaci zařadí do rozpoč-
tu na příští rok.

Poslední termín farmářských 
trhů 10. října patřil k nejzdařilejším, 
i když sluníčko nevysvitlo vůbec. 
Návštěvníkům nabídl jak široký 
sortiment kvalitních lokálních 
výrobků, tak i přebytků z výpěstků 
drobných zahrádkářů a spoustu 
dalšího zajímavého zboží. Vždyť 
podzim nabízí širokou paletu ovo-
ce a zeleniny ze zahrádek, bez níž 
by se pravý farmářský trh neobe-
šel. Z toho důvodu šla na odbyt 
především podzimní zelenina 
a ovoce, z masných lahůdek pak 
přilákal teplý ovar a zabíjačková 
polévka, po kterých se doslo-

va zaprášilo hned na začátku. 
Chladné počasí, které se dalo 
od říjnového termínu očekávat, 
zvýšilo zájem o horkou ovarovou 
polévku a medovinu. Mnozí urči-
tě ocenili barevnou paletu dýní 
a džemů, se kterými přijel drobný 
zahrádkář z Hrušovan a usměva-
vé dámy z nedalekých Žatčan. 
Nově se na trhu objevil také pro-
dejce z Rajhradu s ručně plete-
nými košíky, kozí sýry z Otmaro-
va a medy ze Žabčic a Velkých 
Bílovic. S nabídkou svých nových 
výrobků se přidalo i místní uze-
nářství na nám. Míru, které v tep-
le provozovny připravilo malou 
ochutnávku a přilákalo i spous-
tu přespolních. Tímto nemalým 
výčtem chci doložit, že každý 
z termínů farmářských trhů byl 

Říjnové farmářské trhy ukončily sezónu

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

v letošním roce ojedinělý, snažili 
jsme se vždy o novou nabídku, 
i když ta obvyklá je zpravidla 
postrádána, nemůže-li prodejce 
z nějakého důvodu přijet. 

Smysl a poslání se naplnil prá-
vě v říjnu, tržiště opravdu ožilo, 
a to vše zásluhou čtyřiceti sedmi 
prodejců a skvělých lidiček, kteří 
přijdou vždy, byť jen nasát pou-
hou atmosféru či potkat známé, 
na které není v dnešní uspěcha-
né době příliš času. I přes některá 
úskalí jsem stále přesvědčena, 
že farmářské trhy jsou přínosem 
koloritu města. A také, jak jsem 
se dozvěděla od těch nejpo-
volanějších – farmářů, ty naše 
v samotném centru Židlochovic 
mají své neopakovatelné kouz-
lo…

Okénko infokanálu
Vážení čtenáři, 

po řadě změn, které byly zrealizo-
vány již v uplynulém roce, jsme se 
rozhodli zapracovat na obrazové 
kvalitě našich videomagazínů. 
Z důvodu přestavby studia na 
nový způsob vysílání došlo také ve 
dnech 16.–20. 10. 2015 k výpad-
ku, za který se Vám omlouváme. 
Nyní je již provozu testovací zaříze-
ní, které napomůže vysílat video 
v plném HD rozlišení. 

Máte-li připomínku či námět na 
reportáž, neváhejte nás kontak-
tovat na e-mail infokanal@zidlo-
chovice.cz.

Zveme Vás také ke zhlédnutí 
našich reportáží zveřejněných na 
stránkách města: MÉDIA/KABE-
LOVÁ TELEVIZE/POŘADY.

Tradice pochodu čertů má 
svůj původ u našich sousedů 
v Rakousku. Složité kostýmy 
jsou součástí rakouského folk-
lóru a jsou právem sběratelský-
mi kousky. Masky se vyřezávají 
z jednoho kusu dřeva v rakous-
kých řezbářských dílnách a kaž-
dá z nich má určitý originální rys 
řemeslníka, který ji vyrobil. Typic-
ké pro tyto čerty jsou velké zvo-
ny, které mají uvázané u pasu 

a vydávají hlasitý výstražný zvuk. 
V ruce pak drží pravé koňské 
ocasy a „mrskačky“, které slouží 
k pacifikaci extrémně zlobivých 
a vzdorovitých hříšníků. Celý 
oblek váží více než čtyřicet kilo.

Akce je první svého druhu 
v Židlochovicích. Průvod projde 
židlochovickým náměstím a jeho 
okolím v pátek 4. 12. v 18:30.  
Očekává se vysoký počet náv-
štěvníků z širokého okolí, proto 
prosíme obyvatele města, aby 
byli shovívaví jak k pokynům 
organizátorů, tak k samotným 
protagonistům. Omezení se 
budou dotýkat hlavně parkují-

Židlochovickým náměstím projde pochod pravých čertů

Petr Steinbock, židlochovičtí čerti
pořadatel akce

cích na trase pochodu čertů. 
Děkujeme za pochopení.

Řiďte se, prosím, naším desa-
terem:

1. Zvažte, zda je tato akce 
vhodná i pro vaše děti.

2. Nenechávejte příjezd do 
Židlochovic na poslední chvíli.

3. Při příjezdu a odjezdu dbej-
te pokynů pořadatelských složek 
a Policie.

4. Po celou dobu akce měj-
te svoje děti na očích (ideálně 
u sebe).

5. Udržujte pořádek a čistotu.
6. Pohybujte se pouze 

Pohled na místnost, kde se připravuje vysílání infokanálu | foto: Lenka Betášová

ve vyznačených zónách.
7. V žádném případě nevstu-

pujte do vymezeného koridoru 
pochodu.

8. V průběhu programu setr-
vejte na svých místech a nepře-
mísťujte se.

9. Buďte tolerantní a ohledu-
plní.

10. Sledujte aktuální informa-
ce na internetových stránkách 
www.pochodpravychcertu.cz. 
se

Na celou akci je vstup zdarma.
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Advent je doba rozjímání, kli-
du a radosti, doba, kdy by se 
neměl nikdo cítit sám. 

Městské kulturní středisko 
a také místní spolky připravují 
každoročně pro tyto dny pes-
trou nabídku pořadů, které 
dávají příležitost k setkávání se 
s přáteli a známými při písničce, 
čaji či při vánočním tvoření.

Jak se stalo již tradicí, advent-
ní období zahajujeme společně  
poslechem hudby. Po úspěš-

ném koncertu Moravanky 
v Masarykově kulturním domě 
v loňském roce jsme letos zvolili 
komornější formu a vracíme se 
opět do barokních prostor kos-
tela Povýšení sv. Kříže. Zveme 
Vás na adventní koncert vážné 
hudby, který sestavila Základní 
umělecká škola Židlochovice.

Adventní období zahájíme v kostele Povýšení sv. Kříže

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Milí dárci a příznivci hospice 
sv. Josefa, Dům léčby bolesti 
s hospicem sv. Josefa v Raj-
hradě Vám děkuje za podpo-
ru benefiční akce Koláč pro 
hospic, která se uskutečnila již 

počtrnácté dne 7. října 2015 
u příležitosti Světového dne hos-
picové a paliativní péče. Na 
stánku v Židlochovicích naše 
charitní zařízení dárci podpo-
řili částkou 18 095 Kč, profesoři 
a studenti Gymnázia Židlocho-
vice částkou 3 676 Kč. Děkuje-
me, že Vám není lhostejný osud 
těch, kteří již došli na konec své 
životní cesty.

Zaměstnanci hospice a dob-
rovolníci prezentovali hospic 
sv. Josefa také na stáncích 
v centru Brna na ulici Panská / 
Masarykova, v Galerii Vaňkov-
ka Brno, v Rajhradě, Šlapani-
cích, Jezeřanech, Vedrovicích 
a v obcích v okolí Rajhradu. Dob-
rovolným příspěvkem, za který 
byl odměnou a poděková-
ním sladký koláč, přispěli dár-
ci celkovou rekordní částkou 
196 379 Kč, která bude použita 

na dokrytí nákladů na léky pro 
těžce a nevyléčitelně nemocné 
pacienty hospice sv. Josefa, na 
něž nestačí úhrada z veřejného 
zdravotního pojištění. 

Velké poděkování za trvalou 
podporu této akce patří pekár-
nám Delta a. s., Penam a. s., 
Globus k. s. a Karlově pekárně 
s. r. o. v Židlochovicích, které 
zdarma napekly výborné kolá-

Židlochovičtí podpořili hospic rekordní částkou
Mgr. Jiřina Večeřová 
ředitelka Oblastní charity Rajhrad 
Ing. Hana Bělehradová 
koordinátorka sbírky

če různých náplní a umožnily 
tak, abychom tuto benefiční 
akci mohli uskutečnit. Děkujeme 
paní Bučkové, která sponzorsky 
zajistila koláče napečené Střed-
ní školou potravinářskou, obcho-
du a služeb na Charbulově ulici 
v Brně.

Dále nás podpořila firma 
DARE Eurookna, která zapůjčila 
nákladní auto k rozvozu koláčů 
na stánky. Agentura Kunovsky 
s. r. o. pronajala velkoprostoro-
vý stan, Dopravní podnik měs-
ta Brna s. r. o. zajistil propaga-
ci v prostředcích MHD, Střední 
odborná škola zahradnická 
v Rajhradě poskytla květinovou 
výzdobu, jež oživila prezentač-
ní stánky. Mediálními partnery 
akce byli Radio Proglas, Český 
rozhlas Brno, Deník a regionální 
zpravodaje.

Rozsáhlou akci se nám podaři-
lo zvládnout především za pomo-
ci a velkého odhodlání a oběta-
vosti dobrovolníků, nejen těch 
hospicových, ale opět z farnosti 
Šlapanice a studentů gymnázia 
v Židlochovicích, kterým tímto 
velmi děkujeme.

Za podporu a součinnost 
děkujeme také zástupcům měs-
ta Židlochovice.

Potěšil nás velký zájem 
a povědomí dárců, kteří nás při-
šli podpořit. Pořádáním benefič-
ní akce Koláč pro hospic získá-
váme pro svoji práci a pacienty 
v naší péči užitečnou a mnohdy 
pozitivní zpětnou vazbu. Naší 
snahou je nevyléčitelně nemoc-
ným i jejich blízkým ukázat 
naději v posledních měsících 
života, pomoci jim nalézt jeho 
smysl a zajistit, aby hospicová 
péče byla dostupná opravdu 
všem, kdo ji potřebují.

Děkujeme Vám, že nás 
doprovázíte na cestě pomoci 
potřebným. 

Adventní koncert
HOŘELY ČTYŘI SVÍČKY NA ADVENTNÍM VĚNCI

kostel Povýšení sv. Kříže, Židlochovice
29. listopadu v 16:00 hodin

Nové knihy
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Milostné romány
BEVERLEY – Sázka na věno, MILLER 
– Múza, ASWORTH – Zamilovaný 
vévoda
Romány pro ženy
STEEL – Pegas, VALKO – Arabská 
dcera, BRADFORD – Nebezpečné 
tajemství
Humoristické romány
SCHIAPPA – Nanejvýš čtyři hodiny 
spánku, LONG – Jak překousnout 
babičku
Romány českých autorů
HARASIMOVÁ – Vražedná vášeň, 
BOLAVÁ – Do tmy, KOLAŘÍKOVÁ 
– Mušle, URBAN – Tenkrát v ráji
Psychologické romány
PICOULT – Čas odejít, PROWSE 
– Z lásky k vám, GERRITSEN – Žízeň
Historické romány
ČEŠKA – Případ kněze z Bojné, 
STACHNIAK – Zimní palác, BAUER 
– Císař táhne do války
Detektivní romány a thrillery
SUND – Pýthiiny rady, MAY – Čtvrtá 
oběť, KUBICA – Hodná holka, BŘE-
ZINA – Promlčení
Dobrodružné romány
ROLLINS – Jidášův kmen, PÖTZSCH 
– Případ Ludvík, PRESTON – Kráter
Literatura faktu
BENČÍK – Vražda jménem repub-
liky, BROWDER – Rudý zákon, 
LOWER – Hitlerovy fúrie
Životopisy
ČIHÁKOVÁ-NOSHIRO – Mitsuko, 
HERGET – Petr Haničinec, FLO-
DROVÁ – Brno a Brňanky
Poezie
ČEREPKOVÁ – Nabíledni prázdno
Naučná literatura
BÁRTA – Civilizace a dějiny, SCHO-
VANEC – O kolečko navíc, CÍLEK 
– Něco se muselo stát

KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Básničky a říkadla
FISCHEROVÁ – Tetovaná teta, 
HAVLÍČKOVÁ – Logopedické 
hádanky, FRANČÍKOVÁ – Říkadla 
pro nejmenší
Pohádky
POSPÍŠILOVÁ – Sportovní pohád-
ky, ČAPEK – Beletrie pro děti, PAV-
LOVIČ – Veselí prvňáčci
Pohádkové příběhy
KRATOCHVÍL – Kouzelný rok v Kou-
zelné školce, KROLUPPEROVÁ 
– O modrém světle, PAPOUŠKOVÁ 
– Cestování s velrybou
Detektivní a dobrodružné příběhy
BREZINA – Hřbitov dinosaurů, KES-
SEL – Záhadný přízrak, MOULD 
– Zlatý labyrint
Fantasy a sci-fi příběhy
RICHARDS – Doctor Who: Silueta, 
DAHL – Karlík a továrna na čoko-
ládu, REVENSON – Harry Potter: 
Bestiář Harryho Pottera
Chlapecké romány
ZUSAK – Roky pod psa, PEIRCE 
– Velkej frajer Nate 6.
Dívčí romány
ŘEHÁČKOVÁ – Stejně ho klofnu já
Naučná literatura
ŠEFCŮ – Od jeskyně ke katedrále, 
STARÁ – Povíš mi to?, FUČÍKOVÁ 
– Pravěk a Starověk Evropy, Stře-
dověk Evropy

Eva Procházková
knihovnice

Během hodinového pořa-
du zazní skladby W. A. Mozar-
ta, J. S. Bacha, J. K. Vaňhala, 
P. Vaculíka a dalších. Vystoupí 
žáci a učitelé nejen ze Židlocho-
vic, ale i z poboček v Morava-
nech, Blučině, Sokolnic a Raj-
hradu. 

Koláč pro hospic v Židlochovicích na náměstí Míru| foto: Lenka Betášová
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Třída Ptáčat z MŠ na výstavě ve sklepení pod radnicí | foto: Miroslav Gergel

Na základě mnohaletých zku-
šeností z praxe jsme vybudovali 
systém komplexní pomoci obě-
tem domácího a sexuálního násilí 
a v roce 2007 jsme založili organi-
zaci Persefona. Naším stěžejním 
cílem je neustále upozorňovat 
širokou a odbornou veřejnost na 
problematiku domácího násilí 
a samozřejmě jeho výskyt skrze 
naše služby snižovat.

Aktuální projekt Z labyrintu 
násilí nám umožňuje řešit proble-
matiku domácího násilí ze všech 
stran. Obětem domácího násilí, 
sexuálního zneužívání a znásilně-
ní pomáháme překonat tíživou 
životní zkušenost a nalézt vhod-
nou cestu především prostřed-
nictvím služeb poradenství. Po 
prvotním zmapování situace se 
naše setkání zaměřují na sociál-
ní, právní nebo psychologickou 
stránku řešení problému. Klient si 

na začátku stanoví cíl, k němuž 
mu pracovníci pomáhají dojít. 
Během spolupráce se soustředí-
me na rozvinutí vlastních zdrojů 
a schopností klienta, aby byl 
připravený čelit daným životním 
událostem. Konzultace nabízíme 
také rodině, přátelům a jiným 
blízkým osobám, které chtějí 
pomoci někomu, kdo tato příkoří 
zažívá. Poradenství poskytujeme 
osobám starším 18 let osobně, 
telefonicky a e-mailem v pracov-
ní dny od 9 do 17 hodin. Zájemci 
o službu nás mohou kontaktovat 
na čísle 737 834 345 a e-mailu 
poradna@persefona.cz.

Směřování činností organiza-
ce vychází z komplexního přístu-
pu k problematice násilí. Podle 
našich dlouholetých zkušeností 
je orientace pouze na pomoc 
obětem jednostranná. „Snaha 
o snížení výskytu domácího násilí 
ve společnosti může být efektiv-
nější, pracujeme-li se všemi jeho 
aktéry. Proto také nabízíme tera-
pie osobám, které mají potíže 
se zvládáním agrese,“ vysvětlila 

ředitelka Persefony Mgr. Jitka 
Čechová. 

Na první informační schůzce 
se podrobněji seznámíme s kli-
entovou situací a domluvíme 
se na využití konkrétních služeb 
– individuální terapii, skupinové 
terapii nebo poradenství. Všich-
ni pracovníci se drží zásad, jako 
jsou respekt, úcta, diskrétnost, 
a klienta berou takového, jaký 
je, neodsuzují ho a nesrovnávají. 

V rámci poradenství se zamě-
řujeme hlavně na dobré zmapo-
vání situace, podle něhož pomá-
háme se základní orientací např. 
v problematice vykázání agre-
sora, systému sociálních dávek 
a dalších možnostech v případě 
ztráty bydlení či zaměstnání. 

Dále je otevřená možnost 
individuální terapie směřující 
ke zvládání násilného chování. 
Důležitou roli hraje získání vhledu 
na vlastní agresi a porozumění, 
proč k ní dochází. Terapeut vede 
klienta k přijetí odpovědnosti za 
jeho chování a podporuje ho 
v úsilí ke změně. Společně pracují 

na tom, aby se agrese nestupňo-
vala a klient se naučil řešit spory 
konstruktivně, bez ubližování dru-
hým. Pokud se terapeut domní-
vá, že by práce ve skupině lidí se 
stejným problémem byla pro kli-
enta přínosná, doporučí mu sku-
pinovou terapii. V konkrétních 
případech a se svolením klienta 
oslovíme s nabídkou spolupráce 
také partnera, partnerku či jinou 
osobu, které se problém násilí 
dotýká. 

Pro zájemce o terapie smě-
řující ke zvládání agrese – ženy 
a muže starší 18 let je k dispozici 
telefon 731 442 731 a e-mail bez-
pecnesouziti@persefona.cz. 

Veškeré nabízené služby jsou 
bezplatné a více informací 
o nich a Persefoně můžete na-
jít na webu www.persefona.cz. 
Projekt Z labyrintu násilí podpořila 
Nadace Open Society Fund Pra-
ha z programu Dejme (že)nám 
šanci, který je financován z Nor-
ských fondů.

Snížení výskytu domácího násilí si žádá pomoc všem, kterých se týká

Mgr. Pavlína Dočkalová
PR manažer Persefony

Ve dnech 2. až 12. října se 
konala ve vinotéce RTIC výstava 
jablek a dalších zahrádkářských 
výpěstků, kterou uspořádala 
ZO ČZS ve spolupráci s městem 
Židlochovice.

Vystaveno bylo 61 odrůd 
jablek, 26 odrůd hrušek a dal-
ší výpěstky jako vinné hrozny, 
kdoule, mišpule, švestky, mand-
le, ořechy, jeřáby, bez černý, bez 
bílý, kiwi, fíky, aktinidie, meruňky, 
nektarinky a některé druhy zele-
niny.

Výstavu zahájil v pátek 
v 17 hod. předseda ZO ČZS 

Jan Šotnar. Omluvil profesora 
Mendelovy univerzity pana Řez-
níčka, odborníka na jádrové 
ovoce, který se z pracovních 
důvodů nemohl zúčastnit.

Přítel Jan Urbánek seznámil 
přítomné s pěstováním rezis-
tentních odrůd, které představil 
a doporučil jejich pěstování.

Na závěr bylo připraveno 
pořadateli menší pohoštění, při 
kterém si účastníci vyměnili své 
pěstitelské poznatky. V pondě-
lí navštívil výstavu pan profesor 
Řezníček a určil odrůdy ovoce, 
které si pěstitelé donesli k iden-
tifikaci. 

Výstavu navštívili také žáci 
ZŠ a děti z MŠ. Každé dítě z MŠ 
obdrželo při odchodu z výstavy 
jablko.

Zahrádkáři pomáhají místním pěstitelům s určováním odrůd ovoce 

Jan Šotnar
předseda ZO ČZS

Škoda jen, že se zahájení 
výstavy zúčastnilo tak málo náv-
štěvníků.

Po ukončení výstavy bylo ovo-
ce věnováno dětem z MŠ.

Další letošní setkání seniorů 
s názvem „Beseda s důchodci“ 
se uskutečnilo ve čtvrtek 17. září 
2015 v klubovně zahrádkářů. 
Sešly se více jak tři desítky seni-
orů.

Na úvod si se zájmem vyslech-

Starosta v roli hostitele
li přednášku o bezpečnosti své 
a svého majetku, kterou připravi-
la Městská policie Židlochovice. 

V další části potěšili přítomné 
svým vystoupením žáci ZUŠ Žid-
lochovice.

Poté následovala tradiční 
zábava s panem Sedláčkem. 
Hrál oblíbený repertoár od lido-
vek přes country až k populárním 
písním, při kterých si všichni zano-
tovali i zatančili. 

Vrcholem bylo setkání se sta-
rostou města Ing. Janem Vitulou 
a jeho překvapení v podobě 
pečené krůty, kterou osobně 
porcoval a podával s chutným 
pečivem a dresinky.

Po těchto „lukulských hodech“ 
následovala taneční volenka 
a pan starosta si s přítomnými 
zatančil a se všemi popovídal.

Beseda se vydařila a všichni se 
těší na následující – vánoční, kte-

Bc. Radmila Jurisová
Komise pro občanské záležitosti

ZO ČZS děkuje městu a všem, 
kteří se nějakým způsobem podí-
leli na uspořádání výstavy, zvláš-
tě manželkám zahrádkářů za při-
pravené výborné moučníky. 

rá se uskuteční v prosinci.
Děkujeme všem, kteří se bese-

dy zúčastnili – seniorům, panu 
starostovi, žákům a učitelům 
ZUŠ Židlochovice, Městské policii 
Židlochovice a jejím přednášejí-
cím, a v neposlední řadě všem 
členkám Komise pro občanské 
záležitosti, které besedu připra-
vovaly a zajistily její zdárný prů-
běh.
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Básníci Židlochovicím

rubriku připravuje 
Mediální komise

Petr Šotnar 
nar. 12. ledna 1961

Narodil se v Brně, kde žil 
až do roku 2006. Tehdy se 
s manželkou a třemi dětmi 
přestěhoval do Hostěnic. Do 
Brna, kde pracuje jako audi-
tor a poradce, to tak má stá-
le blízko, ale volný čas může 
trávit uprostřed krásné příro-
dy, kterou má rád. Je však 
také častým návštěvníkem 
Židlochovic. Když totiž v roce 
2010 začal sestavovat svůj 
rodokmen, zjistil, že jeho děd 
pocházel právě odsud a jeho 
otec zde strávil útlé dětství.

Vystudoval strojní fakultu 
na brněnské technice, bližší 
mu však odjakživa byly huma-
nitní vědy. Poezii začal psát 
v sedmnácti letech. Básně 
publikoval v Brněnském večer-
níku a v časopisech Weles 
a RozRazil. Jeho fejetony si 
můžete poslechnout v pořa-
du Zelný rynk na stanici Český 
rozhlas Brno, povídky či texty 
k různým kulturním událos-
tem se objevují v časopisech 
HOST, Svět psů, Kočičí planeta 
a Naše kočky. V roce 1995 mu 
jeho kamarádi vydali sbírku 
básní s názvem ZRCADLO. Z té 
jsme také vybrali báseň Pro-
měň se.

Proměň se
Proměň se v květinu a rozkve-
teš
Proměň se v labuť a vzlétneš
Proměň se v loď a odpluješ
Proměň se v oheň a budeš 
hřát
Proměň se v racka a budeš se 
smát
Proměň se v strom a vydržíš 
stát
Proměň se v šelmu ať umíš 
čekat
Proměň se ve vítr ať umíš spě-
chat
Proměň se v skálu ať se umíš 
neptat
Proměň se v pravdu a já pro-
mluvím
Proměň se ve zvon a já zazvo-
ním
Proměň se v růži a já přivoním
Proměň se v slunce ať umíš 
svítit
Proměň se v papír a můžeš se 
vznítit
Proměň se v tygra a nechám 
se chytit
Proměň se v déšť a umyj mě
Proměň se v dům a ukryj mě
Proměň své srdce a miluj mě

Neobvyklý cestující
Marie Černohorská

Často jezdím veřejnými 
dopravními prostředky a někdy  
je mi velmi smutno... Nedávno 
jsem byla svědkem, jak v plně 
obsazeném autobusu č. 505 
nepustil jeden mladík sednout 
invalidní paní, a tak mi to nedá 
a znovu vytahuji svůj článek, 
který před několika léty vyšel 
v Rovnosti. Doba se mění, mladí 
si neuvědomují, že budou také 
potřební, rodiče jim to často 
neřeknou a někdy i ti starší jsou 
lhostejní.

Brašna cestující
Že nevíte, co to je? Ale ano! 

Přece jedna z věcí, kterou všichni 

užíváme, cestujeme-li. Máme v ní 
věci potřebné i méně potřebné, 
někdy i přebytečné, o nichž si 
myslíme, že bez nich nepřežije-
me. Užíváme ji všichni, mladí, sta-
ří, děti i mládež. Každý s ní mani-
puluje jinak. Někdo ji nosí v ruce, 
jiný na zádech a také ji můžeme 
táhnout na kolečkách. Někdy je 
čistá, jindy ušmudlaná, ale vždy 
nám slouží.

Já mám ale na mysli brašnu-
pasažérku na sedadlech našich  
veřejných dopravních prostřed-
ků. Stalo se módou mít ji vedle 
sebe na sedadle. Nevím, zda 
má tato mimořádná pasažérka 
řádný přepravní doklad, jízdné, 
chcete-li. Dívá se šibalsky ze své-
ho místa a usmívá se na stojící 
cestující, nejen mladé, ale i na ty 
starší či i nejstarší.

Že tomu tak není? Jen se 
pořádně rozhlédněme kolem 
sebe! Cestující nastupující ješ-
tě do nenaplněných veřejných 
dopravních prostředků mnohdy 
položí tu naši brašnu-pasažér-
ku automaticky vedle sebe na 
sedadlo. Zavedením možnosti sle-
dovat internet v dopravních pro-
středcích se brašna usmívá ještě 
víc. Notebook na kolena, brašnu 
na vedlejší sedadlo. Samozřejmě 
nic proti novým technologiím, 
tedy internetu. Všem nám slouží 
a je velmi užitečný. Ale brašna, 
ta je mazaná a využívá jej pro 
sebe. Že má dopravní prostře-
dek ještě cestou další stanice, 
a nedej Bože, třeba i dopravní 
uzel s dalšími cestujícími! To se 
brašna-pasažérka přímo chech-
tá. Nebo je to jen sen?

Vinobraní už má většina vinařů 
za sebou. Jaká tedy byla uplynu-
lá sezóna z pohledu vinohradníka 
a vinaře? Nástup byl bezproblé-
mový, všichni si přáli konečně 
dobrý vinařský ročník. Choroby 
se projevovaly minimálně, nákla-
dy na chemickou ochranu se tím 
výrazně snížily. Horké a suché léto 
se ale stalo strašákem pěstitelů. 

Trpěly zejména mladé vinohra-
dy a nové výsadby, které často 
zachránila jen externí závlaha 
či obětování první sklizně hroz-
nů. Srpnové srážky pak přišly 
na poslední chvíli, vinohrady se 
nadechly a potěšily vinohradní-
ky svou úrodou. Kvalita hroznů 
je i přes letní sucho velmi dobrá. 
Cukernatost vystoupala ve větši-
ně případů do pozdních sběrů až 
výběrů, snad jen obsah kyselin byl 
u některých odrůd a lokalit nižší, 
což se vzhledem k vysokým let-

ním teplotám očekávalo. Stejně 
tak výnosy byly na mnoha mís-
tech rekordní. 

Kvalita hroznů dává před-
poklad, že mladá vína budou 
jemná, ovocná, harmonická, 
s příjemnou kyselinkou. Mnoho 
vinařství již dnes připravuje mladá 
vína, či dnes tak populární sva-
tomartinská, která vstoupí na trh 
11. listopadu, v den sv. Martina. 

Letošní rok nám vinohradníkům 
a vinařům přál! Krásný listopad 
s mladými víny.

Z vinohradu do sklípku – Úrodná sezóna 2015

Ing. Ivana Flajšingerová, Ph.D.

Oblastní charita Rajhrad hledá 
pro svoje zařízení Hospic sv. Jose-
fa a Chráněné bydlení sv. Luisy 
určené pro osoby s demencí 
dobrovolníky, kteří by byli spo-
lečníky pacientům a klientům 
pro vyplnění jejich volného času. 
Dobrovolníci významně obo-
hacují práci s klienty svými jedi-
nečnými schopnostmi a doved-

nostmi, mohou nabídnout nové 
náměty a nápady, přináší paci-
entům zábavu, pochopení, roz-
ptýlení, možnost zapomenout na 
nemoc.

Náplní činnosti našich dob-
rovolníků je například povídání 
a naslouchání, hraní společen-
ských her, čtení knih, doprovody 
na procházku nebo mši svatou, 
dopomoc při tvořivých činnos-
tech atd.

Nabízíme školení, pojištění, 
společné setkávání dobrovol-
níků, proplácení cestovného, 
účast na vzdělávacích kurzech.

Zajímá Vás tato práce? Chce-
te se stát dobrovolníkem?

Neváhejte a kontaktujte koor-
dinátorku Máriu Durkáčovou:

email: maria.durkacova@raj-
hrad.charita.cz, mobil: 736 529 
319.

Oblastní charita Rajhrad, Jirás-
kova 47, 664 61 Rajhrad; 

www.rajhrad.charita.cz.
Na osobní schůzce se podrob-

ně seznámíte s možnostmi, 
jak můžete pomoci, co Vám 
můžeme nabídnout a co od Vás 
očekáváme.

Oblastní charita Rajhrad hledá dobrovolníky

Ing. Hana Bělehradová
asistent úseku Práce s veřejností 
OCH Rajhrad

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na tradiční sekání u šálku čaje ve čtvrtek 12. 11. v 18:00 hod v restauraci Za komí-
nem. Tématem bude mimo jiné projekt revitalizace sídliště včetně řešení nových parkovacích ploch.
Těším se na setkání.

Ing. Jan Vitula, starosta
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Vášnivou diskuzi rozpouta-
ly probíhající dopravní změny 
spojené s úpravou přechodů 
pro chodce. Tyto úpravy ukro-
jily několik metrů ze středových 
jízdních pruhů, což vyvolává 
domněnku, že při odbočování 
vlevo bude docházet k vytváře-
ní kolon, které následně způso-

bí dopravní kolaps při průjezdu 
městem.

Sociální sítě /Ss/: Zajímalo by 
mě, kdo vymyslel ty ostrůvky 
v odbočovacích pruzích.

Kvůli vysoké nehodovosti 
chodců na přechodech dosta-

la Dopravní policie v roce 2009 
úkol zrevidovat všechny stávající 
přechody v okrese Brno-venkov. 
Revize v Židlochovicích a okol-
ních obcích proběhla za přítom-
nosti Policie ČR a odboru dopra-
vy MěÚ Židlochovice. Z kontroly 
v našem městě vyplynulo, že pře-
vážná část přechodů  nevyhovu-

Zeptali jsme se za vás: Nové ostrůvky – Veselý chodec, plačící řidič
je současně platným předpisům a 
je nutná úprava  jejich délky přes 
ochranné ostrůvky, vč. důrazu na 
zřízení nasvětlení míst k přecháze-
ní.

Ss: Hodně nešťastné řešení.

Ing. Z. Koutná, odbor investic 

Vážení čtenáři,
otiskujeme zde reakci pana 

Fenze na článek vydaný 
v posledních dvou číslech Zpra-
vodaje: „Jan Hus, husitství: letmý 
nástin dobových souvislostí“. 

1) Nemáme ambice sou-
dit, který z příspěvků disponuje  
přesnějšími historickými fakty. 
Jak je ve Zpravodaji uvedeno, 
zveřejněné články nevyjadřují 
názor redakce.

2) Článek pana Fenze dle 
našeho názoru ironizuje více-
ro subjektů. Podle běžné praxe 
bychom se měli snažit, aby tyto 
poznámky byly z textu odstraně-
ny či utlumeny, a text se tak stal 
publikovatelným. Chci zdůraznit, 
že Mediální komise nemá zájem 
čtenáře ochudit o relevantní 
názor k jakémukoli vytištěné-
mu článku, pokud onen názor 
nepřekračuje statut Zpravoda-
je. Text pana Fenze otiskuje-
me ovšem nakonec zcela bez 
obsahových úprav. Lépe tak 
vyniká pravý důvod, proč byl 
článek vlastně napsán, a čtenáři 
si naštěstí mohou učinit svůj úsu-
dek o obou článcích sami.

doc. Mgr. Petr Francán
V zářijovém čísle Židlochovic-

kého zpravodaje 2015 je článek 
„Jan Hus, husitství: letmý nástin 
dobových souvislostí“, autoři 
zpracovávají téma podle dneš-
ního katolického názoru, který 
ale není nestranný (chybí oslo-
vení Jana Husa akademickým 
titulem Mistr).

Zdejší Mediální komise rozhod-
la zatím neotisknout občanský 
názor na zmíněný článek. Zřejmě 
se upřednostňuje hledisko TOP 09 
o restituci majetku katolické círk-
ve. Církev asi nárokuje i katolické 
(tj. pravověrné) vidění Husovy 
situace.

Případ Mistra Jana Husa je pro 
český národ dodnes významný 
a letmé dobové souvislosti by 
měly být objasněny pro dnešní 
pochopení. Je vhodné přibrat 
historii. 

V době nástupu lucemburské 
dynastie na český královský trůn 
doznívala letitá pře o „investi-
turu“. Tedy o to, kdo má tvo-
řit vrchol mocenské pyramidy 
v tehdejší Evropě, zda papež 

nebo císař. Zda přísluší papeži 
pomazat císaře jako znamení 
božské moci, nebo zda je moc 
svěřená císaři Bohem přímo. 
Karel IV. byl vychován budou-
cím papežem k roli krále a císa-
ře. U francouzského královského 
dvora byl seznámen s tím, že 
papež pomaže krále, ale ten 
je samostatný ve výkonu moci. 
Kněžím pak přísluší výuka víry, 
mravnosti a jisté společenské 
role lidí před Bohem. 

Karel při příchodu do Čech 
zjistil, že je zde královská moc 
v malé vážnosti, šlechta je 
nevzdělaná a vyznává převážně 
pěstní právo. Snažil se o povzne-
sení sestavením zákoníku pro 
Českou korunu, ale byl šlechtic-
kým sněmem odmítnut. Upnul se 
tedy na prohloubení vzdělanosti 
založením univerzity, kde by se 
šlechtičtí synové vzdělávali a zís-
kali evropský rozhled. Podporo-
val jedinou vzdělanou komunitu, 
kterou byli  kněží a mniši. Univerzi-
tu předal pod dozor arcibiskupa 
Arnošta z Pardubic. 

Jeho dědic, Václav IV., byl od 
dětství i římským králem, neměl 
však otcovo nadání pro výkon 
královské role a navíc podléhal 
rádcům v různých skutcích. Tak 
se vyvinul spor s arcibiskupem 
Janem z Jenštejna, který radě-
ji odešel do Říma. Univerzita 
i kněžstvo bylo bez účinné kon-
troly. Místo vynucování kněžské 
role se preláti starali o světský 
majetek, faráři najímali střídníky 
na náboženské obřady a kněží 
žili místo ve službě Bohu světským 
životem majetné třídy. Kázání 
najatých střídníků o kajícnosti, o 
potřebě půstů a dalších nabá-
dáních byla v příkrém rozporu s 
platy za církevní úkony. Kněžské 
funkce byly předmětem korupč-
ního obsazování nikoli mravnými 
a pobožnými kněžími, ale těmi, 
kdo mohli zaplatit žádanou 
sumu. Ze střídníků a žebravých 
mnichů se stali kazatelé proti 
těmto nepravostem, až jejich 
názory pronikly na univerzitu.

V učených sporech o pravost 
a opravdovost víry a o odpo-
vědnost šlechty a kněží za stav 
ve společnosti vynikli učení 
mužové a také Mistr Jan Hus. 
Zásadní otázkou bylo, zda lze 
řešit spory jen na půdě univerzity, 
nebo i mezi všemi lidmi. Většina 
učenců dávala přednost uče-

ným disputacím. Menšina, kte-
rou jako kazatel ve zřízené Kapli 
betlémské oslovil Mistr Jan Hus, 
zastávala opačné mínění (každý 
člen církve má právo se na řeše-
ní věcí církve účastnit). Tím vznikl 
spor podle kanonického (pou-
ze církevního) práva, čemuž se 
Mistr Jan odmítl podřídit. Značně 
předešel svoji dobu, když usiloval 
o řešení problémů na církevních 
shromážděních všech věřících 
bez ohledu na postavení v církvi 
i společnosti. Na tento demokra-
tický přístup kývla katolická cír-
kev až po roce 1965.

V inkriminované době (kaza-
telského působení Mistra Jana 
Husa) se seběhly do té doby 
nevídané věci. Byli tři papežo-
vé. Jeden v Avignonu (Francie), 
druhý v Římě, kteří se střídavě 
proklínali ve svých sborech kar-
dinálů. Třetí papež byl „zvolen“ 
v Pise. Jeho volba byla nezastře-
ná korupce svolaných a najme-
novaných kardinálů. Tento Bal-
tazar Cossa (Jan XXIII.), který byl 
původně námořní lupič a pirát, 
později lichvář, si funkci koupil. 
Tuto situaci ještě zhoršovala exis-
tence tří zvolených „římských 
králů“ z lucemburské dynastie 
(Václav IV., Zikmund a Jošt /
markrabě moravský/). Kazatelé 
z toho věštili konec světa.

Korunu všemu nasadil římský 
papež, když sháněl peníze na 
válku na Sicílii a za peníze nechal 
prodávat plnomocné odpustky 
hříchů k ukrácení pobytu lidské 
duše v očistci po smrti křesťana. 
Aby měly odpustky přednost 
a ochranu, byl králi Václavovi 
přislíben jistý podíl ze získaných 
peněz. Mistr Jan Hus mnohopa-
pežství i odpustky napadl, a tím 
ztratil podporu krále Václava.

Světsky a rozmařile žijící 
kněžstvo napadlo udáním Mis-
tra u římské kurie. Předvolání do 
Říma se Mistr odmítl podřídit, 
dokud nebude mnohopapežství 
napraveno. Zikmund podnítil svo-
lání církevního koncilu do Kon-
stance na Bodamském jezeře. 
Zikmund  přislíbil a později i vydal 
Mistru Janovi průvodní ochranný 
glejt na cestu ke koncilu, kde se 
očekávání Mistra Jana a koncil-
ních otců zásadně rozešlo. Mistr 
Jan předpokládal učenou dispu-
taci, poučení a případné výtky 
podle univerzitních zvyklostí. 
Koncilní „otcové“ byli ale podjatí 

Z dopisů čtenářů: Polemika k článku o Janu Husovi
Ivan Fenz denuncianty z Čech a požado-

vali po Mistru Janovi odvolání 
všeho, co jim bylo v písemné 
formě předloženo. Nikdo řád-
ně nezkoumal, co je, nebo není 
dílem Mistra Jana. Dochvilnost 
Mistra Jana v příjezdu ke konci-
lu měla zásadní vliv na následky. 
Koncil ještě řádně nezasedal. 
Jen tak mimochodem se zabý-
val „podružnostmi“, jako např. 
kanonickou neposlušností Mistra 
Jana. Špatně a podjatě vedené 
jednání vlastně neplnohodnot-
ného koncilu odmítlo s Mistrem 
Janem Husem disputovat. Koncil 
neměl zájem na jeho usmrcení, 
ale odebral mu svěcení a nařkl 
Mistra Jana z kacířství. Zikmund 
chtěl navíc zabránit jeho další 
činnosti v Čechách. Mistr Jan 
Hus už bez jakékoli ochrany byl 
vydán kostnické radnici k prove-
dení pořádkového zásahu proti 
kacíři jeho upálením.

Mistr Jan Hus, jako čestný 
muž, nemohl změnit názor nebo 
odvolávat, co neřekl, a raději 
přijal smrt na hranici už 5. 6. 1415. 
Koncil zahájil plnohodnotnou 
právní činnost 14. 6. 1415. Kato-
lická církev považovala situaci 
za příznivě ukončenou, v čemž 
se zmýlila kardinálně. Na tomto 
omylu setrvala až do roku 2000, 
kdy papež prohlásil Mistra Jana 
Husa za poctivého reformátora 
církve, který ale porušil kanonická 
pravidla. Jménem katolické círk-
ve se uskutečnily čtyři poražené 
křížové výpravy do Čech. Teprve 
v roce 2000 se papež za ně jaksi 
omluvil. O vyvražděné části oby-
vatelstva katolickou soldateskou 
a o násilné 200leté rekatolizaci 
a vyhnání nekatolíků z Čech a 
Moravy nezaznělo slovo dodnes.  

Zpravodaj uvedl na pokračo-
vání článek kat. faráře i THDr. 
o Husovi v opatrném balení 
a smírném podání, jak je u kato-
lické církve zvykem, když má 
potřebu zásadního obratu. 

Z národní svatováclavské pou-
ti i z místního Zpravodaje mám 
dojem, že církev zapřáhla Mistra 
Jana do své káry a z husitských 
protestantů tak udělala statis-
ty. Dost chytrý tah v ateistické 
zemi. Teď jen kolik generací to 
ocení a jak dlouho tento veletoč 
vydrží.  
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Nastala doba podzimu a blíží-
cích se zimních měsíců a čekár-
ny dětských lékařů se plní dětmi 
trpícími onemocněními dýcha-
cích cest.

Tato onemocnění jsou způso-
bena ve větší míře virovou infek-
cí. Projevuje se nejčastěji zvýše-
nou teplotou, rýmou, kašlem, 
nechutenstvím, celkovou schvá-
ceností, mrzutostí dítěte, někdy 
i zvracením a bolestí bříška.

Během podzimních a zimních 
měsíců děti onemocní mnoho-
krát, někdy ve velmi krátkých 
časových intervalech, hlavně 
děti pobývající v kolektivech, kde 
se infekce má možnost šířit. Je to 
zcela přirozené, protože děti jsou 
k těmto infekcím vnímavé. V prů-
běhu svého krátkého života se 
dosud nesetkaly s původci těch-
to onemocnění a jejich organis-
mus reaguje nemocí. Nejedná se 
tedy o poruchu imunitního apa-
rátu, ale pouze o reakci zdravé-

ho organismu.
Zvláštní pozornost si zasluhu-

je chřipka, která je způsobe-
na chřipkovými viry. Jedná se 
o závažnější onemocnění, často 
komplikované bakteriální infek-
cí způsobující záněty středouší, 
záněty průdušek, zápaly plic.

Jak předcházet onemocně-
ním dýchacích cest?

Vhodné je otužování dítěte, 
nejlépe pravidelným každoden-
ním pobytem venku, spojeným 
s pohybem, přiměřené oblečení, 
které dítě ochrání před vlhkem 
a prochladnutím, ale ve kterém 
se zároveň nebude potit. Dále je 
vhodný pobyt v nepřetopených 
a často větraných místnostech 
s dostatečným zvlhčováním 
vzduchu.

Stravu zařazujeme plnohod-
notnou, s dostatkem ovoce a 
zeleniny, musíme sledovat pitný 
režim dětí. Vhodné je doplnění 
stravy v zimních měsících vita-
mínem C a hlavně vitamínem D.

Vitamím D napomáhá správ-
nému ukládání vápníku do kostí 
a má podíl také na zlepšení imu-
nitní reakce organismu. Během 

letních měsíců se tvoří v těle vli-
vem slunečního záření, ale v zimě 
děti i dospělí lidé trpí jeho nedo-
statkem. Dobrou prevenci proti 
chřipce představuje očkování. 
Je možno si objednat příslušnou 
očkovací látku u svého praktic-
kého lékaře, cena očkování se 
pohybuje asi kolem 200–300 Kč. 
Děti, které trpí chronickými one-
mocněními, mohou být očko-
vány na úhradu nemocenské 
pojišťovny.

V neposlední řadě dítě vyka-
zující onemocnění dýchacích 
cest nepatří do kolektivního zaří-
zení.

Co mít doma připraveno, 
pokud dítě onemocní?

Vhodné je mít vždy doma 
léky na tlumení teploty parace-
tamol nebo ibuprofen ve formě 
tablet, sirupů nebo čípků (Para-
len, Panadol, Ibalgin, Nurofen 
apod.).

Jak postupovat, pokud dítě 
trápí rýma? 

Malé děti odsáváme odsá-
vačkou, prokapáváme nos 
minerálními roztoky, např. Vin-
centka, roztoky mořské vody. 

Jak předejít častým onemocněním dítěte
MUDR. Jitka Valachová
Praktická lékařka pro děti a dorost

Pomoci mohou také nosní kap-
ky, které způsobují oplasknutí sliz-
nice nosní, např. Nasivin, Otrivin, 
Olynth apod. Tyto nosní kapky je 
na rozdíl od minerálních roztoků 
nutno užívat omezenou dobu, 
maximálně 5–7 dnů.

Léky na kašel podáváme 
ve formě kapek nebo sirupů. 

Pokud dítě onemocní, je vhod-
ný klidový režim doma na lůžku. 
Nedochází-li během 2–3 dnů ke 
zlepšování stavu nebo pokud 
má dítě vysokou teplotu, ztíženě 
dýchá, zvrací, je nutné vyhledat 
pomoc lékaře.

Běžné nekomplikované one-
mocnění infekcemi horních cest 
dýchacích u dětí trvá asi 7–10 
dní. Je vhodné dětem dopřát 
rekonvalescenci po nemoci, 
jen tak zamezíme častým reci-
divám.

Na závěr bych chtěla popřát 
dětem a jejich rodičům klidné 
podzimní dny plné pohody, pod-
zimního sluníčka během vychá-
zek do přírody, těšení se na zimu, 
na čas adventu a Vánoc.

a místního hospodářství: Už v roce 
1996 byly přeřešeny přechody 
přes hlavní silnici. Tehdy byly místo 
odbočovacích pruhů vybudová-
ny první dva tzv. přechodové ost-
růvky, a to s cílem zvýšit bezpeč-
nost chodců při přecházení. Toto 
opatření bylo veřejností vnímáno 
velmi kladně, na akci byla dokon-
ce vypsána  sbírka mezi obyvateli. 
Ostatně, podnětem byla tragická 
nehoda na jednom z těchto pře-
chodů, při níž přišla o život 13letá 
dívka Monika. 

R. Šotnar, odbor dopravy: 
Protože jsem v dětství bydlel na 
„věžáku“, tak si pamatuji, že 
v minulosti (80. a 90. léta – „před 
ostrůvky“) se na této křižovatce 
stalo několik tragických nehod 
s chodci. Po zřízení ostrůvků došlo 
ke střetu s chodcem úplně výji-
mečně. Takže toto opatření mělo 
jednoznačně pozitivní vliv na zvý-
šení bezpečnosti přecházejících. 

Ss: V rámci bezpečnosti dětí to 
chápu. Jako řidič ale taky. Když 
si uvědomím, jak někteří po hlav-
ní silnici jezdí, tam, kde je 50, přes 
dva přechody jedou klidně i 80... 
Pravda ale je, že nové ostrůvky 
u kulaťáku jsou nepřehledné.

Přechod mezi úřadem a poštou 
byl veden přes tři jízdní pruhy, což 
je v rozporu se současnými platný-
mi předpisy. Totéž se týkalo i pře-
cházení u autobusového nádraží. 
Dále platí, že doporučená bez-
pečná maximální délka neděle-
ného přecházení je 7 m (ČSN 73 
6110, Navrhování místních komu-
nikací).

Seniorka na ulici: Těch aut jezdí 
čím dál víc, jezdí rychle, hlavně 
v zatáčkách. Bála jsem se pře-
cházet u úřadu… Všimla jsem si, 
že teď auta jezdí daleko klidněji, 
a přecházet u nádraží a úřadu se 
tak nebojím.

Řidič: Zajímalo by mě, kdo 
povolil umístění ostrůvků takhle 
v křižovatkách.

Ing. Z. Koutná: Pracovní verze 
projektové dokumentace byla 
projednávána jednak s dopravní 
policií ĆR, zástupci pro IDS JMK, 
orgány dopravy a v neposlední 
řadě s poradcem pro bezbarié-
rové trasy. Výsledná verze byla 
prověřena tzv. bezpečnostním 
auditem nezávislou organizací. 
Po odsouhlasení všemi orgány 
a organizacemi bylo teprve při-
stoupeno k realizaci optimálního 
řešení.

Ss: Jsem zvědav, kdo první 
v noci o to urazí kolo. 

V závěru měsíce října bylo 
dokončeno vodorovné doprav-
ní značení (bílé čáry), což určitě 
napomůže k lepší orientaci řidičů. 
Prevencí proti nehodě ve smys-
lu najetí na vyvýšený obrubník 
ostrůvků zabezpečí také nově 
instalované osvětlení přechodů. 
Kromě přiměřené rychlosti a stá-
lé pozornosti řidičů, ale i chodců, 
se už žádná další bezpečnostní 
opatření nenabízejí. 

Ss: Ostrůvek před kulaťákem 
je hodně nešťastný, doleva 
k pekárně zase tolik aut neod-

bočuje, a jakmile se zaplní most 
k novému ostrůvku, tak se lidi 
z předchozí křižovatky přijíždějí-
cí od Hrušovan nehnou z místa.

R. Šotnar: Bohužel se v těchto 
místech setkávají dvě frekven-
tované křižovatky krajských silnic 
v těsné blízkosti a další křižovatky 
s místními komunikacemi, a do 
toho ještě autobusové nádraží. 
S polohou křižovatek se nedá 
nic dělat. Musím opakovat, že 
původní přechod před úřadem 
k poště vedl přes tři jízdní pruhy 
(délka přes 10 m), ještě v neoče-
kávaném místě těsně za zatáč-
kou od Žabčic a byl nepřehledný. 
Z vlastní zkušenosti vím, že dokud 
tam ostrůvek nebyl, málokteré 
auto přijíždějící od Žabčic dávalo 
přednost chodci na přechodu, 
a často najíždělo hned do pro-
středního pruhu. Nyní každé auto, 
které přijíždí k přechodu s ostrův-
kem, je usměrněno do pravého 
pruhu a reaguje na chodce. Situ-
ace je přehlednější a zejména 
pro chodce bezpečnější.

Ss: Projedou tam vůbec větší 
kamiony, třeba k Dřevomontě?

R. Šotnar: Na ulici Brněnskou 
kamiony bez problémů odbo-
čí už proto, že odbočují z pra-
vého jízdního pruhu, čímž mají 
větší poloměr pro odbočení než 
z původního levého jízdního pru-
hu. Všechny průjezdy v prostoru 
křižovatky a ostrůvků byly prově-
řeny již v projektové dokumentaci 
zpracováním výkresu s obalovými 
a vlečnými křivkami projíždějících 
největších nákladních vozidel i tří-

nápravových autobusů.
I když se možná poněkud zhor-

šila plynulost provozu na křižovat-
ce, lze rozhodně konstatovat, že 
zřízení přechodových ostrůvků – 
tím zkrácení délky přechodů – má 
jednoznačně pozitivní vliv na bez-
pečnost chodců, kteří jsou v silnič-
ním provozu nejzranitelnější.  

Maminka s kočárkem: Je to 
výborný nápad. Okamžitě jsem 
pocítila, že řidiči jezdí opatrněji. 
Přecházení s kočárkem u kulaťá-
ku nebo k nádraží a k zámku je 
teď výrazně bezpečnější.

 
Řidič: Mám dojem, že řidiči 

teď jezdí opatrněji… Je dobré 
dopravu zklidňovat. V Rakous-
ku je zužování normální, jezdí 
se opatrněji a nikdo se nediví, 
záměr vítám… 

Nesouhlasné reakce vychá-
zí hlavně od řidičů, které nová 
úprava dopravy ve městě ome-
zuje nejvíce. Druhá strana novou 
situaci vnímá jako zlepšení bez-
pečnosti chodců, především ze 
strany rodičů je spokojenost vel-
mi citelná. Je třeba také vnímat, 
že úprava přechodů podstatně 
lépe vyhovuje našim invalidním 
spoluobčanům.

Tím spokojeným zdá se tedy 
být chodec. Ale je to také cho-
dec, který je na silnicích ten zrani-
telnější, proto si zlepšení svojí situ-
ace určitě zaslouží. A i řidiči jsou 
někdy chodci. Kdo tedy pláče?

Použité citace jsou převzaté ze soci-
álních sítí, osobních a telefonických 
sdělení. Zpracovala M. Moudrá.



12 Inzerce MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

HLEDÁME TRUHLÁŘE
Pro výrobu prestižních atypických interiérů 
z dýh a umělého kamene.

- truhlářská dílna (dýha, laky, lamino)
- corianová dílna (pracovní desky, recepce)

Cetecho, s.r.o., Bohunická 67, Brno
tel.: 773 576 103

www.cetecho.cz info@cetecho.cz
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1. 11., 10:00–12:00 | ŽIDLOCHOVICKÁ BOWLINGOVÁ LIGA – 2. HRACÍ DEN
pořádá:  Jednota Orel Židlochovice
místo:  Orlovna Židlochovice

5. 11., 18:00 | EKOLOGICKO-POPELÁŘSKÁ BESEDA
pořádá:  Odbor životního prostředí města Židlochovice
místo:  zasedací místnost, MěÚ, Nádražní 750

11. 11., 17:00 | SVĚCENÍ SVATOMARTINSKÝCH A MLADÝCH VÍN
Včetně ochutnávky. Všichni vinaři si mohou nechat vysvětit svá vína.
pořádá:  ZO Český zahrádkářský svaz Židlochovice
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže

11. 11., 17:00–18:00 | SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST
Lampiónový průvod s překvapením. Lampióny s sebou!
pořádá:  Výhonek, z. s.
místo:  park Židlochovice
vstupné:  zdarma

12. 11., 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
Tématem bude mimo jiné projekt revitalizace sídliště včetně řešení 
nových parkovacích ploch.
pořádá:  starosta města
místo:  restaurace Za komínem

14. 11., 9:00 | TEMATICKÝ ZÁJEZD DO VALTIC
Odjezd v 9:00 hodin z autobusového nádraží. Pohoštění, prohlídka a 
posezení ve valtickém podzemí.
pořádá:  ZO Český zahrádkářský svaz Židlochovice
cena:  cca 700 Kč
přihlášky:  Jaromír Dratva, tel. 776 211 329

14. 11., 17:00 | SNOW FILM FEST 2015
Čajovna od 17:00, začátek promítání v 18:00 hodin.
pořádá:  INSPIRO, o. s.
místo:  vinotéka pod radnicí
vstupné:  dobrovolné

14. 11., 20:00 | HASIČSKÁ ZÁBAVA
Hraje kapela Artemis. Prodej vstupenek na místě.
pořádá:  Sbor dobrovolných hasičů Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
info:  www.fajci.cz, www.facebook.com/sdh.zidlochovice

20. 11., 17:30–19:00 | Z OVEČKY VLNA – ŽIVOTA PLNÁ
Podvečerní tvořivá dílna suchého plstění ovčí vlny jehlou.
lektorka:  Kateřina Klášterecká
pořádá:  MC Robátko
místo:  MC Robátko, Robertova vila
vstupné:  členové zdarma, nečlenové 30 Kč
info:  www.mcrobatko.cz

20. 11., 19:00 | NEPRODEJNÉ MANŽELKY
pořádá:  Ochotnický soubor „Bezkamen“ z Uherčic
místo:  Masarykův kulturní dům
vstupné:  50 Kč

23. 11., 18:00 | BESEDA SE SPISOVATELKOU MARKÉTOU HARASIMOVOU
pořádá:  Městské kulturní středisko Židlochovice
místo:  Městská knihovna Židlochovice

27. 11., 16:00–18:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KERAMICKÉ DÍLNĚ 
– PRODEJNÍ VÝSTAVA
pořádá:  Sdružení Židlochovice
místo:  keramická dílna, Coufalíkovo náměstí

27. 11., 18:00–20:00 | VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Tradiční dílna vyrábění adventních věnců. Veškerý materiál včetně 
svíček bude na místě k dispozici.
pořádá:  MC Robátko
místo:  MC Robátko, Robertova vila
info:  www.mcrobatko.cz

28. 11., 14:00–21:00 | HROZEN PRO VÝHONEK
Adventní benefiční festival na podporu a vznik lesní školky a komu-
nitní školy Výhonek.
pořádá:  Skautské středisko Hrozen a Výhonek, z. s.
místo:  Masarykův kulturní sál Židlochovice
vstupné:  dobrovolné

Kulturní kalendář – listopad 2015

inzerce
Koupím rodinný dům se zahrádkou v Židlochovicích a blízkém oko-
lí. Tel.: 607 496 359.

Koupím byt 2–3 + 1 v Židlochovicích. Balkon výhodou. 
Tel.: 604 522 895.

Od ledna 2016 pronajmeme byt 2+1 na sídlišti Družba v Židlochovi-
cích. Tel: 606 615 464.

REKONSTRUKCE KOUPELEN, 20 let zkušeností. 
www.koupelnyjelinek.cz, tel. 608 877 322 .

29. 11., 16:00 | ADVENTNÍ KONCERT: Hořely čtyři svíčky na adventním 
věnci
pořádá:  Městské kulturní středisko Židlochovice a ZUŠ Židlochovice
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže, Židlochovice
Připravujeme:
3. 12., 15:00 | MIKULÁŠSKÁ BESEDA PRO DŮCHODCE
pořádá:  Komise pro občanské záležitosti
místo:  budova zahrádkářů, ulice Palackého

4. 12., 18:30 | POCHOD PRAVÝCH ČERTŮ
Nevhodné pro malé děti.
pořádá: Praví čerti ze Židlochovic za podpory města Židlochovice
místo: ulice Komenského a náměstí Míru
vstupné: zdarma

6. 12., 13:00–17:00 | ADVENTNÍ JARMARK
pořádá:  Městské kulturní středisko
místo:  náměstí Míru, Židlochovice

8. 12., 13:00–17:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA GYMNÁZIU ŽIDLOCHOVICE
Srdečně zveme žáky ZŠ a jejich rodiče. V 16:00 hodin budou zájemcům 
na společné schůzce podány informace o studiu a přijímacím řízení.
pořádá:  Gymnázium Židlochovice
místo:  Gymnázium Židlochovice
info:  547 231 476, info@gymnzidlo.cz, www.gymnzidlo.cz
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Dýňobraní v Hortisu | foto: Miroslav Gergel

Z popelářské besedy | foto: Milena Moudrá

Říjnový farmářský trh na náměstí Míru | foto: Lenka Betášová

Laco Deczi v restauraci Za komínem | foto: Milena Moudrá

Burčákové slavnosti v Robertově vile | foto: Miroslav Gergel

Z výstavy hasičů v Galerii Orlovna | foto: Milena Moudrá

Drakidáda | foto: Miroslav GergelDěti ve školce | foto: archiv mateřské školy


