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Příchod jara každoročně avizuje už tra-
diční akce Ukliďme Česko. Je mezi lidmi 
stále ochota akce se zúčastnit a s jakým 
výsledkem úklid města proběhl?

Musím říct, že lidí ochotných sbírat 
odpadky z ulic a okrajových částí města se 
jako každý rok sešlo poměrně dost. Kromě 
spolků šlo i o jednotlivce  a já bych všem rád 
poděkoval, že jim záleží na kvalitě životního 
prostředí.

Jsou však skupiny, které si počínají velmi 
aktivně. V tomto směru musím pochválit 

Jan Vitula: Svratku znečišťuje hlavně Cézavka plná bahna

myslivce, kteří každý rok ve sběru odpadu 
vynikají, je to dáno i tím, že mají pomoc-
nou techniku.  Jejich terénní auta vyjedou na 
kopec, který z větší části vyčistí od odpadu  
vlastními silami.

Letos množství naplněných pytlů odhadu-
ji kolem padesáti. I přesto, že nežádoucího 
volného odpadu je stále poměrně dost, je 
zřejmé, že na vysbíraných místech ho ubý-
vá. Potvrzuje se, že nepořádek dělá zase jen 
nepořádek, ale je-li prostor čistý, málokdo si 
dovolí tam znovu něco odhodit.

Při pochůzkách stále ještě narážíme i na 
hodně staré skládky. Zvyšování turismu zase 
naopak přináší výskyt nových hnízd. Jednou 
z kritičtějších lokalit je okraj našeho a blučin-

Milena Moudrá
redaktorka

ského katastru v okolí cyklostezky křižující 
Litavu. Je to způsobeno kumulací cyklotu-
ristů u zastávky na občerstvení. S nájemcem 
stánku bychom se chtěli pokusit dojednat 
opatření, jak eliminovat  volně ležící pozů-
statky po přítomnosti cyklistů.  

Akci organizují zástupci Jednoty Orel,  
početnou a pravidelnou pomoc tvoří Sokol 
a myslivci. Jakou část tvoří veřejnost? 

Samozřejmě podíl členstva spolků je nej-
větší, letos byl silně zastoupen i Junák, ale 
chodí i veřejnost, hlavně rodiče s dětmi, 
z toho mám velkou radost.

Jarní tradice v zahradě mateřské školy

Projekt LiStOVáNí: Český ráj Procházka od vína k vínu
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Vy jste před lety inicioval čištění dna 
Svratky. Předchozí dva roky se řeka nečis-
tila, uvažujete letos o pokračování akce?

Do řeky se nešlo, protože  máme uklizený 
celý úsek koryta od vojkovického mostu až 
po čističku. Vloni ani nebyly vhodné pod-
mínky, protože často pršelo, byla řeka kalná 
a měla hodně vody. Svratka je ale v podstatě  
historických naplavenin už zbavená. Viděl 
jsem sice, že teď se tam nějaká pneumatika 
zase dokutálela a téměř pod mostem vlaje 
jakási bílá nečistota, takže ano, letos bychom 
chtěli do řeky zase jít. Bohužel velkým zně-
čišťovatelem je Cézavka, která je plná bahna.

Ne mnoho měst se může pyšnit sou-
tokem dvou řek. Litava (Cézavka) je sice 
malá říčka, ale pozornost by si zasloužila. 
Jsou tendence s tokem do budoucna něco 
dělat?

Musím bohužel říct, že Litava je jedním 
z nejznečištěnějších toků v České republi-
ce. Jejím problémem je výrazně regulovaný 
tok skrz zemědělské pozemky, kde splachy 
polí plné organických látek způsobují silné 
znečištění. Vyčistit dno je nemožné, pokud 
se kompletně nezmění hospodaření podél 
Litavy. Tomuto by se ale mělo věnovat víc 
Povodí, které bohužel v tomto směru příliš 
aktivní není. 

Ve snaze Litavě pomoci jsme si už dříve 
nechali zpracovat studii, která problém řeši-
la přepouštěním vody z řeky do vedlejších 
mininádrží, kde by docházelo k pročištění. 
Byli jsme ale upozorněni na skutečnost, že 
množství organiky, které řekou protíká je tak 
veliké, že minimálně každých pět let by bylo 
nutné  jezírka  vybagrovat a vyčistit.

Počítá se alespoň v oblasti u budoucího 
Lidlu s úpravou koryta?

Ne, žádné úpravy ani zde plánované ne-
jsou. My se spíše přikláníme k myšlence, že 
by se s Litavou pracovalo kousek výš po toku. 
Stále ale platí, že napřed je potřeba změnit 
hospodaření, protože jinak žádný náš zásah 
nemá význam.

Náš rozhovor se stočil do polí kolem hor-
ního toku Litavy. V této oblasti je napláno-
ván obchvat Blučiny. Jak to vypadá s jeho 
výstavbou?

Podle informací, které mám, vázne 
fi nancování projektu. Osobně jsem trochu 
skeptický a myslím si, že pokud se nepo-
daří najít nějaký mimořádný zdroj, typu 
dostavba Dukovan, kde by se našly fi nance 

v přidružených investicích, stavba obchvatu 
nezačne.

Aktuálně jste řešil stížnosti občanů na 
doručovací služby. O co šlo?

Šlo o stížnosti občanů na Českou poštu 
za špatné doručování zásilek. Dle informa-
cí, které nám byly zástupci pošty podány, je 
doručování ve městě rozděleno do dvou úse-
ků a každý jeden úsek je obsloužen obden. 
Jednání ale paradoxně odhalilo skutečnost, 
že lidé si zaměňují Českou poštu s jinými 
doručovacími společnostmi, kterých je dnes 
celá řada. 

Pokud tedy někdo vnímá problémy 
s doručováním, je třeba se nejprve podí-
vat  na razítko doručovatele a zjistit, o koho 
jde. Protože například u novin a časopisů 
se o Českou poštu ve většině případů vůbec 
nejedná.

Šetřením jsme došli k závěru, že naše 
původní informace nebyla správná a že se 
nejedná o nedostatky České pošty. Pokud 
však někdo z občanů i přesto tento problém 
odhalí, nechť se na nás obrátí.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na Setkání u šálku čaje, 30. května v 18:00 hodin v klubovně Komunitního 
centra Židlochovice. Ing. Jan Vitula, starosta

Schválili jsme peníze pro místní neziskové organizace na letošní rok

Rada města a poté zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání 
schválilo fi nanční prostředky pro aktivity místních neziskových 
organizací. Žádost v letošním roce podalo 23 subjektů v celkové výši 
1,9 mil. Kč. Rada města ve svém návrhu celkem rozdělila 978.000 Kč. 
V přiložené tabulce se v prvním sloupci nachází název žádající orga-
nizace a ve druhém najdete schválenou částku. V nejbližších dnech 
předsedové jednotlivých spolků obdrží návrhy smluv na schválené 
částky uvedené v tabulce. Všem členům našich neziskových organi-
zací přeji mnoho úspěchů v jejich bohulibé činnosti, kterou vykoná-
vají pro naše město.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Organizace Výše příspěvku na rok 2022

Art ZUŠ 3 000 Kč

Český zahrádkářský svaz Židlochovice 20 000 Kč

Dětský sbor Židlochovice 50 000 Kč

FC Židlochovice 100 000 Kč

Fun Race 10 000 Kč

Kanava 25 000 Kč

Mateřské centrum Robátko 40 000 Kč

Myslivecký spolek 40 000 Kč

Orel Židlochovice 170 000 Kč

Pretorian, sportovní klub 30 000 Kč

Římskokatolická farnost Židlochovice 15 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů 90 000 Kč

Sdružení Židlochovice 20 000 Kč

Skautské středisko Hrozen 50 000 Kč

Svaz neslyšících a zdravotně postižených 5 000 Kč

ŠAK Židlochovice 35 000 Kč

Šebesta Rostislav v řešení

Škola tradiční lukostřelby 20 000 Kč

T. J. Sokol 190 000 Kč

Vlastivědný spolek 40 000 Kč

Výhonek 20 000 Kč

ZS pro československé ovčáky 5 000 KčZástupci spolků, po slavnostní mši za město Židlochovice / foto: M. Moudrá
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Městská policie: Přehled vybraných událostí v dubnu

Opakování je matka moudrosti, a proto strážníci 
MP Židlochovice v měsíci březnu a dubnu zasedli 
do lavic, kde si ve dvou dnech zopakovali vybrané 
zákony a změny zákonů potřebné ke svému povo-
lání. Součástí školení bylo také opakování obsluhy a 
manipulace se silničními rychloměry. 

12. dubna v nočních hodinách přijali strážníci 
poplach z nouzového tlačítka, které stiskla 90letá 
seniorka. Na místě bylo hlídkou zjištěno, že žena 
trpí akutní bolestí břicha a zvracením, a tak hlídka 
MP zavolala záchrannou službu. Následně zasahující 
lékař rozhodl o převezení ženy do FN Brno k další-
mu vyšetření.

23. dubna přijali strážníci MP Židlochovice ozná-
mení o krádeži mobilního telefonu z prostor čekárny 
vlakového terminálu Židlochovice. Podezřelá osoba 
byla hlídkou MP vypátrána v nedalekém okolí, a 
jelikož měla odcizený mobilní telefon stále u sebe, 
nezbylo jí nic jiného, než se ke krádeži přiznat.

V poslední době se zvyšuje množství neohlá-
šených záborů veřejného prostranství. Veškerou 
takovou činnost je třeba nahlásit na městský úřad. 
Tato problematika je ukotvena v dokumentu Obec-
ně závazná vyhláška o místním poplatku za užívaní 
veřejného prostranství (www.zidlochovice.cz), jejíž 
novelizace je připravena od června tohoto roku.

V měsíci dubnu byl zaznamenán několikanásobně 
vyšší počet odchycených zaběhnutých psů, než evi-
dujeme běžně. Žádáme majitele těchto čtyřnohých 
kamarádů, aby si je více hlídali.

str. Bc. Petr Fajks
zástupce vedoucího MP Židlochovice

MĚSTSKÁ POLICIE ŽIDLOCHOVICE
Pohotovostní mobil: 604 290 319

(nepřetržitý provoz)

E-mail: mp@zidlochovice.cz
Facebook: Městská policie Židlochovice

Školení obsluhy a manipulace  se silničními rychloměry / foto: MP Židlochovice

Zábor prostranství je nutné hlásit na městský úřad / foto: MP Židlochovice

Uprchlická krize, nouzové ubytovací centrum a sbírky. Co bude dál?

Od počátku války na Ukrajině bylo jasné, 
že Česká republika bude čelit uprchlické vlně 
nebývalých rozměrů. V prvních okamžicích 
jsme se jako představitelé samospráv dozví-
dali, stejně jako ostatní občané, pouze útrž-
kovité informace, a to většinou z médií. 

Zhruba v polovině března, tedy v době, kdy 
do našeho kraje proudili uprchlíci po tisí-
cích, vyzval Jihomoravský kraj obce a města 
k přípravě provizorních záchytných ubyto-
ven. Požadavek na náš region byl sto míst 
ihned a sto v následujícím týdnu. Rozhod-

Ing. Jan Vitula
starosta města

nutím krizového štábu jsme proto vyčlenili 
k dispozici tělocvičnu základní školy a roz-
jeli jednání se Sokolem o možnosti využít 
ke stejnému účelu jejich budovu. Sokol rea-
goval velmi vstřícně, a my jsme proto mohli 
začít počítat i s touto kapacitou. Také jsme 
svolali jednání starostů regionu a požádali je 
o další kapacity.

V průběhu několika dní, za pomoci našeho 
sboru dobrovolných hasičů, byla tělocvična 
perfektně připravena. Na tomto místě se opět 
potvrdilo, jak dobře zorganizovaná a mimo-
řádně výkonná naše jednotka je. Souběžně 
s tím se rozběhla sbírka, jak materiální, tak 
fi nanční. Občané Židlochovic a okolí takřka 
během několika hodin od vyhlášení doda-

li skoro vše, co bylo k vybavení nouzové-
ho prostoru potřeba. Rád bych poděkoval 
všem, kteří bez váhání a ve velkém rozsahu 
tuto pomoc poskytli.

Následovalo několik týdnů poměr-
ně nepřehledných informací o tom, zda 
k nám budou nějací uprchlíci dopraveni, či 
ne. Časem se ukázalo, že původní odhady 
potřebných míst nouzového ubytování byly 
poměrně nadsazené. A to především díky 
velké vstřícnosti občanů našeho kraje, kteří 
nabízeli uprchlíkům ubytování v soukromí. 
V Židlochovicích je v těchto soukromých 
kapacitách ubytováno deset až dvacet ukra-
jinských občanů.

pokračování na další straně >>
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

ZM 30. března 2022
výběr z usnesení
ZM rozhodlo:

zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. 
č. 23, jehož součástí je budova č. p. 347, 
zapsaného v katastru nemovitostí pro 
obec a k. ú. Židlochovice na listu vlast-
nictví č. 1, za minimální kupní cenu 
13.000.000,– Kč. Realizace prodeje bude 
provedena formou veřejné internetové 
aukce. 

RM 1. dubna 2022
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu o dílo na dodávku a mon-
táž dvou kusů mechanicky ovládaných 
závěsů do objektu Stodoly Komunitního 
centra s fi rmou Divadelní opony s. r. o., 
Koperníkova 4526/1, Brno, IČ: 06833349, 
za nabídkovou cenu 274 065,– Kč včetně 
DPH.
uzavřít smlouvu o poskytování služeb 
na dodavatele tisku Zpravodaje s fi rmou 
Centrum digitálního tisku s. r. o., Židlo-
chovice, a to do 31. 12. 2024.

RM souhlasí:
s přerušením provozu mateřské školy od 
4. 7. 2022 do 8. 7. 2022 a od 22. 8. 2022 
do 31. 8. 2022.

ZM 13. dubna 2022
výběr z usnesení
ZM rozhodlo:

prodat část pozemku p. č. 436/1 o výměře 

<

<

<

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

27 m2 za celkovou kupní cenu 13.500,– Kč 
za účelem zřízení předzahrádky a narov-
nání hranice pozemku s uliční linií okol-
ních domů.

ZM vydává:
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se sta-
novují pravidla pro pohyb psů na veřej-
ném prostranství.
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se 
vydává požární řád města Židlochovice, 
s účinností od 1. 6. 2022. 

ZM schvaluje:
rozdělení fi nančních prostředků na pod-
poru zájmových činností ve městě Židlo-
chovice dle přílohy.

ZM ruší:
svoje rozhodnutí č. 2021/22b/4.2 ze dne 
16. 8. 2021 a schvaluje sloučení orga-
nizace Mateřská škola Židlochovice se 
Základní školou Židlochovice, s účinnos-
tí od 1. 7. 2022.

RM 22. dubna 2022
výběr z usnesení
RM ukládá:

uzavřít smlouvu na akci „Rekonstrukce 
komunikací pro pěší ve městě Židlocho-
vice – II. etapa“ s účastníkem zadávacího 
řízení, který se umístil jako první v pořadí 
SAMPROS-STAV s. r. o., Lidická 700/19, 
602 00 Brno.

RM rozhodla:
uzavřít smlouvu o nájmu pozemku p. č. 
2040/1 o výměře 6 816 m2 a pozemku p. 
č. 2059 o výměře 17 817 m2 na období od 
1. 10. 2022 do 31. 12. 2046 s automatic-

<

<

<

<

<

<

kým prodlužováním o 12 měsíců s Řím-
skokatolickou farností Židlochovice, se 
sídlem Legionářská 91, Židlochovice. 
Výše ročního nájemného byla stanovena 
na 26.747,– Kč.
uzavřít smlouvu o dílo s fi rmou Laboro 
ateliér s. r. o., Bj. Krawce 1130, Choceň, 
na akci „PD – Okružní křižovatka II/416, 
II/425 Židlochovice“ za cenu 389.000,– 
Kč bez DPH.  
uzavřít smlouvu o dílo s fi rmou Laboro 
ateliér s. r. o., Bj. Krawce 1130, 565 01 
Choceň, na akci „PD – Okružní křižovat-
ka II/416, Tyršova Židlochovice“, za cenu 
395.000,– Kč bez DPH.
uzavřít dodatek č. 2/2022 smlouvy o dílo 
č. 0180/2020 ze dne 10. 8. 2020 s fi rmou 
Laboro ateliér s. r. o., Bj. Krawce 1130, 
Choceň, na akci „PD Archeopark Ceza-
vy, parkoviště“. Cena projektové doku-
mentace bude navýšena o 120.000,– Kč 
bez DPH a celková cena tak bude činit 
420.000,– Kč bez DPH. 

RM souhlasí:
s podáním žádosti o dotaci na Projekt 
přírodní jedlé zahrady a s realizací pro-
jektu na pozemcích města Židlochovice 
č. 700, 702, 699/1, 699/2.

RM schvaluje:
rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu 2022.
vzor Smlouvy o výpůjčce a následném 
darování kompostéru a pověřuje OŽPSÚ 
administrací těchto smluv. 

RM pověřuje:
podpisem Smluv o výpůjčce a násled-
ném darování kompostéru Ing. Milana 
Komendu, vedoucího OŽPSÚ.

<

<

<

<

<

<

<

Uprchlická krize, nouzové ubytovací centrum a sbírky. Co bude dál?

Počátkem dubna jsme tak mohli vybudova-
né provizorní ubytování na ZŠ zrušit. Vzhle-
dem k nejasnosti dalšího vývoje a nepředví-
datelnosti chování východního despoty jsme 
prozatím veškerý materiál uložili, abychom 
ho v případě potřeby mohli využít. Stejně tak 
je stále možné přispívat i na fi nanční sbírku, 
kde je v současnosti asi 44 tis. Kč. Pokud se 
však bude situace nadále zlepšovat, poskyt-
neme materiální i fi nanční prostředky něk-
teré z organizací, které se zabývají pomocí 
Ukrajině.

Osobně jsem se sešel s uprchlíky, na které 
máme kontakt v naší obci a nejbližším oko-

lí. Až na jedinou výjimku se jednalo o ženy 
s dětmi, které netouží po ničem jiném, než 
aby válka skončila a mohly se vrátit domů. 
Většina z nich už měla (několik dní po pří-
jezdu!) domluvenou práci a snažila se své 
děti umístit do škol. 

Spekulace o tom, že uprchlíci přijíždí 
v drahých autech a v luxusním oblečení, při 
konfrontaci s realitou naprosto neobstojí. 
Ti, kdo tyto informace šíří, vůbec nechá-
pou realitu války na Ukrajině. Představte si 
prosím na chvíli, že by Putin napadl Českou 
republiku. Pokud budete vystaveni bombar-
dování a budete muset uprchnout, určitě si 
s sebou také vezmete to nejlepší, co doma 
máte. Odjedete v novém autě, na které máte 
možná leasing, a vezmete si s sebou svůj 

nový mobil. Uvědomte si prosím, že je to 
často to jediné, co těm lidem zbylo.

Hluboce mě také uráží nejrůznější pomlu-
vy, jež například tvrdily, že Ukrajinci odmítli 
ubytování v tělocvičně a bylo jim tím pádem 
nabídnuto ubytování na zámku. Je to samo-
zřejmě naprostá lež, stejně jako celá řada 
dalších nesmyslů.

Naplnilo mě však velkou nadějí to, že 
jedinců, kteří podobné pomluvy šíří, je 
opravdu velmi málo. Většina chápe, že geno-
cida, kterou spustil Putin na Ukrajině a která 
se nezastaví před vražděním kohokoli, včet-
ně žen a dětí, nemá od druhé světové války 
v naší části světa obdoby. A že je naší povin-
ností v takové situaci pomoci a postavit se na 
stranu toho, kdo bojuje proti tyranii. 

>> pokračování z předchozí strany



Nádraží: Obyvatelé dotyčné lokality se dočkají protihlukové zábrany

V prosinci 2019 začalo fungovat nové vla-
kové spojení z Brna do Židlochovic. Bohužel 
hned poté přišlo několik vln covidu, a tak 
jsme si normální provoz příliš neužili. Dou-
fejme, že s letošním jarem nejhorší problémy 
s touto chorobou odezní a vlak tak pro nás 
konečně začne plnit normální plnohodnot-
nou funkci. Tím je pravidelné rychlé spoje-
ní do centra Brna zhruba v půlhodinovém 
intervalu. To, že rozhodnutí o zavedení vla-
ku bylo správné, se ukazuje zvláště teď, při 
narůstajících cenách benzínu a na[ y. 

Ing. Jan Vitula
starosta města

K úplné spokojenosti s provozem by měly 
dopomoci ještě dvě změny. Jednou z nich je 
nasazení nových krajských jednotek, které 
můžete vidět na přiloženém obrázku. Kraj 
tyto soupravy objednal zhruba před dvěma 
lety a letos by měly být poprvé nasazeny na 
tratě v Jihomoravském kraji. Poskytnou dale-
ko vyšší komfort než staré soupravy, které na 
naše nádraží ještě sem tam zajíždějí.

Druhá a pro občany v nejbližším okolí 
daleko důležitější změna je dostavba pro-
tihlukové stěny v místě stávající ochranné 
betonové zdi. Po zahájení provozu nádraží 
(které je stále ve zkušebním režimu) nás 
upozornili občané bydlící v blízkém okolí na 
poměrně intenzivní hluk, který vydávají přes 
noc odstavené soupravy. Paradoxně se jed-
nalo o novější soupravy, jež však mají umís-
těnou technologii na střeše. Město dohodlo 
s ČD (provozovatel), že pokud možno až 
do pořízení nových krajských vlaků budou 
do Židlochovic posílat starší soupravy. Sou-
časně budou v letních měsících v nočním 
režimu vlaky vypínat. U novějších souprav 
v zimě bohužel nelze vlaky vypnout úplně 
kvůli vytápění. 

Provedli jsme také orientační měření hlu-
ku, které prokázalo překročení přípustné 
hladiny. S tímto závěrem jsme se obrátili na 
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Správu železnic (realizátor akce) a požáda-
li ji o vyřešení problému. SŽ velmi vstřícně 
a bez problémů rozhodla o realizaci pro-
tihlukových opatření a zadala vypracování 
projektové dokumentace. Problém je, že se 
bohužel musí absolvovat celý složitý povo-
lovací proces. Ten však spěje ke konci, a 
tak se obyvatelé dotyčné lokality v průběhu 
června dočkají vybudování protihlukové 
zábrany. Zhruba šest metrů vysoká zábra-
na sice nebude tou nejkrásnější stavbou ve 
městě, ale zlepší komfort v nejbližším okolí 
odstíněním hluku, který vlaky produkují. 
Vzhledem k tomu, že bude z obou stran kry-
ta pryžovou vrstvou, měla by současně pohl-
covat i hluk způsobený automobily projíždě-
jícími po přilehlé silnici. Město také počítá 
s výsadbou popínavé zeleně ze strany od 
komunikace. I ta by měla v letních měsících 
výrazně dopomoci ke snížení hlukové zátěže 
produkované automobily. Celkový komfort 
by se tak měl v území okolo nádraží výrazně 
zlepšit. Na tomto místě je dobré pozname-
nat, že Správa železnic komunikovala s měs-
tem opravdu velmi dobře a snažila se nalézt 
řešení připomínek týkajících se hluku vzne-
sených ze strany města. A jedna z největších 
staveb, které v historii našeho města proběh-
ly, tak bude úspěšně dokončena.

Cestu na Výhon bude lemovat křížová cesta z návrhu Marka Štěpána

Po instalaci ekumenického kříže na Výho-
ně před pěti lety vznikl nápad vybudovat 
křížovou cestu. Křížová cesta má v historii 
naší civilizace důležité místo a je význam-
ným společenským, duchovním a kulturním 
fenoménem. Rozhodli jsme se, že pokud se 
do realizace tohoto nápadu pustíme, budeme 
se snažit vytvořit dílo, které bude mít trva-
lou duchovní a uměleckou hodnotu. Sám 
pro sebe jsem měl od počátku představu, že 
křížová cesta by měla vycházet z ideového 
základu respektu vůči tradici a zároveň refl e-
xe současného světa, v němž žijeme. Oslovili 
jsme brněnského architekta Marka Štěpá-
na, který patří mezi přední české architekty 
zabývající se duchovní tvorbou. Je například 
autorem návrhu osvětlení pro katedrálu sv. 
Víta na pražských Hradčanech, lesní kaple 
ve Střelicích, votivní kaple na Zelené hoře, 
několika kostelů, například kostela blahosla-
vené Marie Restituty v Brně-Lesné. 

K naší nabídce se pan architekt postavil 
pozitivně a vytvořil poměrně propracovaný 
návrh s podrobnější studií všech čtrnácti 
zastavení. Dokonce se mu o křížové cestě 

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

zdálo. Dostalo se mu vnuknutí, že by měl 
svůj návrh poskytnout městu zadarmo. A to 
se opravdu stalo. 

Realizovat záměr křížové cesty jako celku 
nebude prakticky vůbec jednoduché a pro-
jekt vnímáme z dlouhodobějšího hlediska. 
Rozhodli jsme se, že se pokusíme postavit 
jedno ze zastavení. V rámci něj by se odzkou-
šela technologie lití betonu. Bylo dohodnuto, 

Model Křížové cesty / foto: Ing. arch. Marek Štěpán

že první, fakticky druhé zastavení, bude rea-
lizováno na ulici Legionářské naproti fary. 
Samotná instalace včetně zapuštění kříže by 
měla proběhnout během června. Celé zasta-
vení bude plně kryto ze získané dotace od 
Jihomoravského kraje. O termínu instalace 
vás budeme průběžně informovat prostřed-
nictvím městských médií.

IDS: Nový nízkopodlažní vlak / zdroj: IDS JMK
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S KRIZPORTEM vás nezaskočí žádná mimořádná událost

Věděli jste, že v Jihomoravském kraji exis-
tuje web, který přináší důvěryhodné infor-
mace o probíhajících větších mimořádných 
událostech na území tohoto kraje? 

Co si představit pod názvem „KRIZ-
PORT“? Jedná se o jihomoravský portál 
krizového řízení, jehož cílem je přinášet 
veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktu-
ální informace z oblasti přípravy a řešení 
mimořádných událostí a krizových situací 
v kraji. Tento portál provozuje od roku 2011 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského 
kraje (HZS JMK). Portál je rozdělen do dvou 
částí – veřejné (určené pro každého uživa-
tele internetu) a neveřejné (přístup jen pro 
orgány krizového řízení, tzn. starostové obcí, 
Krajský úřad JMK, Policie ČR, atd.).

Co na tomto portálu naleznete?
Co je nejdůležitější – v případě, kdy je 

v Jihomoravském kraji nějaká větší mimo-
řádná událost nebo krizová situace – např. 

Magdalena Maceková
Nadace Partnerství

v roce 2016 závadnost pitné vody v Brně, 
v roce 2020 pandemie COVID-19 a s tím 
související opatření nebo v roce 2021 torná-
do na Hodonínsku a Břeclavsku –, veškeré 
aktuální, a především důvěryhodné infor-
mace k takovým událostem naleznete přímo 
na hlavní stránce v záložce „Aktuality“. HZS 
JMK zveřejňuje informace zejména o žádou-
cím chování obyvatelstva, opatřeních při-
jímaných v souvislosti s řešením dané situ-
ace, předpokládaném vývoji situace apod. 
V rámci informací jsou také vyvěšovány 
veškeré dokumenty související s danou situ-
ací (např. nařízení hejtmana kraje, mapové 
podklady s vyznačením místa události a pří-
padnými omezeními v dopravě, odkazy na 
webové stránky subjektů, které mají řešení 
dané události v kompetenci, apod.). Infor-
mace k nastalé mimořádné události nemusí 
být na KRIZPORTu uvedeny ihned po jejím 
vzniku. HZS JMK před zveřejněním musí 
všechny informace nejdříve ověřit. Ke zve-
řejnění dochází ale neprodleně po provedení 
tohoto úkonu.

Chcete vědět, co může ohrozit vás nebo 
váš domov? K tomu je určena záložka 
„Ohrožení“, zejm. sekce „Přehled zdrojů 
ohrožení v JMK dle ORP“, kde můžete nalézt 
možné zdroje mimořádných událostí po 
jednotlivých obcích s rozšířenou působnos-
tí. Pak už jen stačí najít si požadovanou obec, 
u které jsou vypsány veškeré stacionární a 

geografi cky defi novatelné zdroje ohrožení 
(např. povodeň, objekty nakládající s nebez-
pečnými látkami apod.). 

Pod záložkou „Rady“ zase naleznete 

informace o tom, jak se připravit na různé 
mimořádné události. Zde se určitě zastavte u 
našeho projektu „Vaše cesty k bezpečí“, zná-
mého také jako „Chytré blondýnky radí“, 
v jehož rámci vám příslušnice HZS JMK a 
Policie ČR poradí, jak se chovat, když hrozí 
nebo již nastala mimořádná událost anebo 
je ohrožena vaše bezpečnost. V přehledu 
kapitol si pak můžete nalézt téma, které vás 
zajímá (např. jaké jsou tísňové linky v ČR, 
jak předcházet požárům, jakým způsobem 
probíhá varování občanů v případě hrozby 
nějaké mimořádné události apod.). 

Zajímají vás detailnější informace zejm. 
o povodních, narušení dodávek pitné vody, 
rozsáhlém výpadku elektrické energie – blac-
koutu nebo o tom, co dělat v případě radiač-
ní havárie? K tomu jsou zpracovány speciál-
ní rady pro občany, které naleznete ve stejné 
záložce jako rady chytrých blondýnek.

V záložce „Aktuální situace“ můžete najít 
spoustu odkazů na weby např. ohledně aktu-
ální situace v dopravě, počasí v kraji, hladině 
vodních toků v kraji apod.

Navštivte KRIZPORT a už vás nepřekva-
pí žádná mimořádná událost.

www.krizport.cz

www.chytre-blondynky.cz

Květen v Komunitním centru: Zajímavé besedy v rámci týdne pro rodinu

JAK BÝT PRARODIČEM V 21. STOLETÍ?
Přednáška pro všechny aktivní i pasivní, zasloužilé či nastávající, 

hlídací či nehlídací, natěšené i unavené babičky a dědečky. Co se 
v našem životě změní s příchodem vnoučat? Jaká je naše role a jaké 
má hranice? A jak to všechno zvládnout?

Majka Staňková je mimo jiné rodinná terapeutka, dula, lektorka a 
zakladatelka brněnského centra Majka. Pravidelně vystupuje v tele-
vizních pořadech a dalších médiích. V průběhu večera bude samo-
zřejmě prostor i pro vaše otázky. 

NAŠE DĚTI V DOBĚ COVIDU A VÁLKY NA UKRAJINĚ 
Panelová diskuze s odborníky, kteří pracují s mládeží a rodina-

mi na Židlochovicku. Jak poslední dva náročné roky ovlivnily naše 
děti, dospívající i celé rodiny? A jaká je na Židlochovicku pomoc při 
případných obtížích? Diskutovat budou: Mgr. Renata Zapletalová, 

Tomáš Klášterecký, DiS.
Komunitní centrum

školní psycholog ZŠ Židlochovice, Mgr. Jana Cempírková, vedoucí 
terénního týmu pro Brno-venkov, Sdružení Práh, Terezie Žáková, 
DiS., SOS Dětské vesničky, Hrušovany u Brna.

„Portál krizového řízení, 
jehož cílem je přinášet veřej-

nosti i odborníkům věro-
hodné a aktuální informace 

z oblasti přípravy a řešení 
mimořádných událostí a kri-

zových situací v kraji.“
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Obnova Rosenbaumova pásu na sídlišti byla v dubnu dokončena

Koncem dubna byla dokončena realiza-
ce akce „Obnova dřevinného vegetačního 
prvku podél Sídliště Družba v Židlochovi-
cích – Rosenbaumův pás“.

Po ošetření 54 stromů, pokácení 52 
nemocných či poškozených stromů a 14 sku-
pin keřů byl vytvořen prostor pro výsadbu 
75 ks nových stromů a 200 ks keřů. Keřové 
skupiny byly často zarostlé různorodými 
náletovými dřevinami. Při zmlazování keřů 
byla většina náletů odstraněna, kvalitní per-
spektivní mladé stromy byly však ošetřeny a 
stabilizovány pro další růst. Spolu s výsad-
bou nových stromů tak tyto náletové stromy 
vytvoří v brzké době kosterní dřeviny tohoto 
vegetačního prvku. Zmlazené keřové skupi-
ny doplněné o 200 ks nových sazenic vytvoří 
v nejbližších letech bariéru podél frekvento-
vané silnice, a bude tak obnovena žádoucí 
izolační funkce Rosenbaumova pásu. Kromě 
výsadby domácích druhů bylo území ožive-
no i exotickými druhy kvetoucích dřevin, 
například jeřáby, třešněmi, šeříky, tavolníky 
či kalinami.

Kromě výsadeb dřevin bylo území Rosen-
baumova pásu také vybaveno akátovým 

Ing. Martin Dratva
odbor investic a majetku

mobiliářem, konkrétně zde bylo zabudo-
váno 15 nových laviček a čtyři odpadkové 
koše. Některé vyšlapané pěšinky v trávníku 
byly zpevněny mlatovým povrchem nebo 
kamennými šlapáky. 

Celkové náklady na realizaci akce včetně 
následné dvouleté péče činily 1,5 mil. Kč. 
Autorem projektu je Ing. Jitka Vágnerová, 
realizaci zdárně zvládla fi rma Hortiscent-

rum s. r. o. Projekt je z 60 % podpořen dotací 
z Operačního programu Životní prostředí, 
zbytek je hrazen z rozpočtu města.

Město má záměr v území Rosenbaumova 
pásu v budoucnu zřídit velké průlehy v tráv-
níku pro vsakování dešťové vody z celého 
sídliště či dovybavit prostor odpočinkovými 
altány,  venkovní fi tness sestavou a lezeckou 
stěnou.

Nový mobiliář je z akátového dřeva / foto: M. DratvaCesta z kamenných šlapáků a mladé javory Acer platanoides / foto: M. Dratva

První květy okrasné třešně Prunus maackii „Amber Beauty“/ foto: M. Dratva

Alej mladých jeřábů Sorbus aria s novou lavičkou / foto: M. Dratva Kvetoucí kalina a výsadba sakur Prunus serrulata „Kanzan“ / foto: M. Dratva



pozvánky

Základní umělecká škola Židlochovice se připravuje na školní rok 2022/2023. 
K talentovým zkouškám si můžete vybrat místo i termín

Noví zájemci o studium se mohou přihlá-
sit k talentovým zkouškám do hudebního, 
tanečního a výtvarného oboru. Kapacita ZUŠ 
je stanovena naším zřizovatelem, kterým je 
JMK. Pro školní rok 2022/2023 je možné mít 
v hudebním oboru 310 žáků a v kolektivní 
výuce výtvarného a tanečního oboru 195 
žáků. Každým rokem dojde k ukončení stu-
dia přibližně u 60 žáků. Kolik žáků odejde, 
tolik nových žáků můžeme přijmout.

K přihlášení využijte naši aplikaci, ke 
které se dostanete přes odkaz: Jak podat 
přihlášku? na www.zuszidlochovice.cz.

Aplikace vás povede. Vyplníte základní 
údaje, které pro přijímací řízení potřebuje-
me. V hudebním oboru si budete moci vybí-
rat místa konání, data i čas talentové zkouš-
ky. Talentovou zkoušku můžete vykonat na 
kterémkoliv pracovišti, záleží na vašich časo-
vých a dojezdových možnostech. Pro obor 
taneční a výtvarný máme stanovený jeden 
termín. 

MgA. Dagmar Bradová
ředitelka školy

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ
TALENTOVÝCH ZKOUŠEK 

Hudební obor:
3. června
ZŠ Moravany u Brna, Školní 36/10
30. května
ZUŠ Rajhrad, Masarykova 1730
7. června
Sokolnice, Masarykova 20
10. června
ZUŠ Židlochovice, Robertova vila

Výtvarný obor:
13. června – Malování v zahradě
Robertova vila Židlochovice

Taneční obor:
30. května
ZUŠ Rajhrad, Masarykova 1730 

Talentové zkoušky jsou pro nás prvním 
setkáním s malými i většími zájemci o studi-
um v naší ZUŠ. Rodičům předáme konkrét-
ní informace o studiu, vzájemně zkonzul-
tujeme představy, přání a očekávání, které 
ohledně studia v ZUŠ máte.

<

<

<

<

<

<

A na co se připravit? Co si vzít s sebou? 
Rodiče se mohou předem seznámit 

s naším Školním vzdělávacím programem, 
mohou zjistit výši úplaty za vzdělávání pro 
příští školní rok, mohou nahlédnout do naší 
galerie a výčtu akcí, na kterých se naši žáci 
prezentují.

A děti? Pro hudební obor si připravte 
lidovou písničku, kterou samostatně zazpí-
váte. Pokud už jste na nějaký nástroj hráli, 
můžete vzít nástroj s sebou a zahrát nám, co 
už jste se naučili. Výtvarný obor – nama-
lujete obrázek na téma, které vyhlásí paní 
učitelka na začátku akce Malování v zahra-
dě. Všechny výtvarné potřeby a výkresy pro 
vás budeme mít připravené. Jen si vezměte 
nějaké příhodné oblečení, aby nevadilo, 
když bude zamazané od barvy. Taneční 
obor – zúčastníte se tanečních her, které pro 
vás paní učitelka připraví v tanečním sále 
v ZUŠ v Rajhradě. Vezměte si na sebe poho-
dlné oblečení – tričko a legíny. Cvičit budete 
bez bot. Můžete mít ponožky s protiskluzo-
vou úpravou. Těšíme se na vás, kluci a holky, 
přijďte za námi.
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Předměty a učitelé na základní škole: Hravý dějepis

Pocházíte ze Slezska, konkrétně z Bohu-
mína. Jak jste se dostal do Židlochovic? 

Celý život jsem učil „v exilu“. V době, kdy 
jsem začínal učit, byly ofi ciálně k dispozi-
ci tak tři až čtyři místa pro učitele dějepisu 
v celé republice. Začínal jsem ve Skutči, kde 
jsem byl tři roky. Pak jsem působil krátce ve 
Velkých Losinách a poté v Petrovicích u Ústí 
nad Labem, kde jsem se na čtyři roky stal 
řídícím učitelem. Nakonec jsem přišel do 
Rajhradu do benediktinského kláštera s tím, 
že už nebudu nikdy učit. Dva roky jsem měl 
pohov, ale náš představený mi tenkrát řekl, 
že by bylo škoda neučit, když mám k tomu 
potřebné vzdělání a že od dob císaře Josefa 
II. byli vždy dva bratři, kteří učili. Začal jsem 
tedy učit na gymnáziu v Brně, kde jsem pro-
žil čtyři roky. V posledním roce se mnohé jak 
na Slovaňáku, tak u nás „doma“ změnilo, a 
proto jsem se začal poohlížet po nové mož-
nosti svého učitelského působení. Napsal 
jsem inzerát a dostal téměř záhy nabídku 
od tehdejší paní ředitelky na částečný úva-
zek. A dnes už v Židlochovicích učím třetím 
rokem.

Co bylo impulsem pro Váš styl výuky?
Při studiu nám v oborových didaktikách 

říkali: „Když chcete, tak to učte jinak. Nikdo 
vám neříká, jak máte učit.“ V rámci jednoho 
z mých několika vysokoškolských studií jsem 
se potkal s prof. Milanem Hejným, který má 
úžasnou myšlenku: „Každý učitel může být 
dobrý pouze tehdy, pakliže dostane prostor 
učit metodou, kterou přijal za vlastní – tj. jak 
to cítí on“. To mě zaujalo, a proto si to učím 
tak, jak to cítím já, tak, jak bych chtěl, aby to 
někdo učil mě. V dnešní době není problém 
si najít informace. Ale problém je najít to 
propojení, co s čím souvisí a proč. 

Mě na historii baví, že si s ní může člověk 
hrát. Baví mě, že nemá jasné řešení, že vždyc-
ky záleží na tom, jak se na to člověk dívá, jak 
to bude interpretovat. Baví mě žákům říkat: 
„Podívejte se, já vám můžu říct svůj pohled, 
můžu vám nabídnout možnosti interpretace, 
ale vy sami si musíte vybrat, musíte si udělat 
svůj názor, můžete mi dokonce oponovat, že 
mám špatný názor. To není špatně.“ Možná 
i proto takhle vypadá ta výuka.

Čím zpestřujete výuku?
Občas ve výuce s dětmi hraji konkrétní 

historickou událost, kterou jsme probírali. 
Zejména v šestých, sedmých třídách. Musí 
si sepsat role, rozdělit si je a danou situaci se 

Ivana Flajšingerová
redace Zpravodaje

Dějepisná exkurze do Kutné Hory / foto: F. J. Teister

pokusí ztvárnit. Musí začít přemýšlet, mluvit 
i vzájemně si oponovat (tj. vžívat se do dané 
situace). Mohou zažít i neúspěch, což se dnes 
také moc neučí. Mou oblíbenou hrou je únos 
Jitky (Judity) ze schweinfurtského kláštera 
knížetem Břetislavem I. Mám to štěstí, že tu 
mám třídu, která se v tomto sešla, že chce, 
že na to přistoupila. Proč bych je vždy musel 
zkoušet jednotlivě. Ať se domluví a zahrají 
mi to jako třída, a tím prokáží, co se naučili. 
A oni to opravdu zvládnou! 

Dáváte žákům dobrovolné úkoly vyplý-
vající z probíraného učiva. Někdy jsou vel-
mi snadné, jindy složitější, vyžadující více 
času a hledání. Jak na ně žáci reagují?

Dobrovolné domácí úkoly vyplynuly 
z toho, že musím učit celé spektrum žáků. 
Ty, které to baví a kterým se to dobře učí, ale 
i ty, kteří k tomu mají menší vztah a kterým 
to vůbec nic neříká. Tyto úkoly jsou tak nejen 
pro ty, které to zajímá a mohou se tak posu-
nout někam dál, ale i takovým záchranným 
lanem pro ty, kteří mají třeba problém se 
vyjádřit, kteří mají horší psaný projev, mají 
ostych mluvit, špatně si učivo pamatují apod. 
Tady mají možnost ukázat, že pro ten před-
mět něco dělají, a tím se vlastně učí. Odezvy 
jsou různé. Každá třída je jiná, je tam i vývo-
jová křivka zájmu, kdy šesťáci jsou velmi 
nadšení, předhánějí se, kdo co najde. Mám 
odezvu, že se mnohdy zapojují celé rodiny, 
což není špatné. U sedmáků už je to horší, 
tam zůstávají jen ti, které to opravdu baví, 
nejhorší je to u osmáků a u deváťáků už je 
to zase lepší. Ti už chtějí nad úkoly více pře-
mýšlet, takže nastupují trochu jiné a nároč-
nější úkoly, např. zhlédni vybraný tematicky 
k učivu se vztahující fi lm a řekni svůj názor 
na hlavní postavu, najdi tam něco zásadního, 

zhodnoť. Důležité je také hodnocení úkolů. 
Já nehodnotím ani tak, jak moc dobré jsou 
odpovědi, ale hodnotím zejména tu snahu a 
ochotu udělat něco navíc. A to si myslím, že 
je nejdůležitější.

Musí to být ale náročné na přípravu 
a kreativitu.

Ano, to je. Učitel totiž musí sám prokázat, 
že si celoživotním studiem dokáže vytvá-
řet větší rozhled, že vnímá okolí a zajímá se 
o okolí svého působení. V mém případě to 
znamená soukromé studium historie Židlo-
chovic a okolních obcí, odkud pochází mí 
žáci.

Jak se Vám učí v Židlochovicích?
Jsem vděčný nejenom za to, že vedení školy 

a kolegové měli odvahu někoho tak „odlišné-
ho“, jako jsem já, přijmout mezi sebe, ale i že 
mi dávají prostor to dělat tak, jak to cítím. 

Židlochovice jsou tak vlastně jedinou ško-
lou v České republice, kde učí učitel-bene-
diktin a – jak říkají někteří mí žáci s uznáním 
– „živý“. 

Vaši žáci mají na písemné práce povolené 
„taháky“, což není obvyklé. Vím od syna, že 
mají svá pravidla. Můžete je čtenářům při-
blížit?

Předně je potřeba zmínit, že zhotovení 
„taháku“ spočívá na dobrovolnosti ze strany 
žáků. 

Mají danou velikost, s přihlédnutím na veli-
kost písma max. A5, a musí být psané vlastní 
rukou. Tím, že si je vlastnoručně připraví, se 
vlastně učí, což si ale oni sami mnohdy neu-
vědomují a jsou pak překvapeni, když tahák 
nakonec vlastně často ani nepoužili. 

Dějepis… Asi většina z nás si vybaví hodiny plné letopočtů, historických postav a událostí. Lze dějepis vůbec učit jinak, moder-
ně, atraktivně pro žáky? Ano, lze. Třeba hrou nebo dobrovolnými domácími úkoly, které baví celou rodinu, či dokonce povo-
lením vlastnoručně napsaných taháků na písemky. Nejen o tom je dnešní rozhovor s učitelem dějepisu fr. Františkem Janem 
Teisterem OSB („Ordo sancti Benedicti“, označení členů Řádu svatého Benedikta). 
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Zajímavé programy žákům škol i jejich pedagogům nabízí projekt MAP

MAP rozvoje vzdělávání SO ORP Žid-
lochovice II ve svém fi niši nabízí zajímavé 
programy žákům škol i jejich pedagogům.

Za čtyři roky fungování projektu si pod 
zkratkou MAP už leckdo rozkóduje slo-
va Místní akční plán. Ten si za svůj hlavní 
cíl vytyčil zlepšování kvality vzdělávání 
v mateřských a základních školách v rámci 
správního obvodu obce s rozšířenou působ-
ností Židlochovice (SO ORP). 

Co obnáší tato defi nice v praxi? To vám 
alespoň v krátkosti nastíníme skrze vybrané 
aktivity jedné ze čtyř pracovních skupin, jež se 
věnuje čtenářské gramotnosti. Nezastupitel-
nou roli v ní hraje knihovna, která rozvíjí spo-
lupráci se školami základními i mateřskými, 
ze Židlochovic i z dalších obcí regionu. Žáci 
se v ní mohou potkat naživo s hosty, kteří se 
jakkoli podílejí na vzniku knihy, ať už to jsou 
spisovatelé, ilustrátoři či knižní nakladatelé. 
Děti seznamují nejen se svými knižními poči-
ny, ale hlavně ví, jak v nich probudit touhu 
vzít si do ruky knihu a začít číst. Čtenářskou 
gramotnost rozvíjí nenásilně třeba formou 
motivačních her, či vtáhnutím do děje knihy, 
kdy se děti nezřídka stávají jeho spolutvůrci. 

A která konkrétní jména se v nedávné době 
představila v knihovně? Jmenujme např. oblí-
benou spisovatelku knížek pro menší čtenáře 
Lenku Rožnovskou, brněnskou autorku Lucii 
Hlavinkovou, Jiřího Walkera Procházku, 
autora sci-fi  a fantasy příběhů, odbornici na 
Harryho Pottera, spisovatelku Danu Šim-
kovou a nakladatelku Radanu Sedláčkovou 
s motivačními hrami o středověku a staro-

Iva Zichová
projekt MAP II

věku. V červnu přivítáme ilustrátora Adolfa 
Dudka s obrázky, které zná několik generací 
čtenářů, a jehož nevyčerpatelná energie ohro-
muje naše děti, ale i jejich pedagogy už ode 
dveří knihovny.

Mezi nejoblíbenější a nejatraktivnější způ-
sob, jak přiblížit četbu čtenářům všech věko-
vých kategorií, patří bezesporu projekt scé-
nického čtení LiStOVáNí. Jak se tento druh 
prezentace literatury líbí školou povinným 
dětem, s tím se nám svěřila žačka 6. ročníku, 
Klaudie Skúpá: „V pátek 25. 3. 2022 se na ZŠ 
Židlochovice uskutečnilo LiStOVánNí. Pan 
Hejlík a pan Novotný nám zahráli knihu 9,58 
o Usainu Boltovi. Provedení bylo velmi pěkné a 
zábavné. Většinu mých spolužáků představení 
pobavilo stejně jako mě.“ A aby ani děti z men-
ších obcí nepřišly zkrátka, podobné scénické 
čtení fi nancované MAP II sehráli herci z LiS-
tOVáNí také pro žáky ZŠ Žabčice, brzy je pak 
budou moci přivítat také v ZŠ Rajhradice.

Dalším počinem, který organizuje MAP II, 
tentokráte přímo v hodinách výuky, jsou kur-
zy tvůrčího psaní pro žáky 2. stupně ZŠ Židlo-
chovice. Možná po absolvování lekcí nespatří 
světlo světa žádný další nový Viewegh, přesto 

věříme, že si děti odnesou do života zajímavé 
zkušenosti z práce s psaným slovem a budou 
se dívat na řemeslo spisovatele a knihu jako na 
něco, co si zaslouží respekt. 

Také samotní pedagogové ZŠ a MŠ z našeho 
ORP čerpají z nabídek, které pro ně organizu-
je MAP II. Po dlouhé době, kdy tyto aktivity 
mohly probíhat jen v online prostředí, velmi 
přivítali možnost zúčastnit se workshopu 
o grafomotorice s Mgr. Miladou Smutnou. 
O vybrané základní dovednosti vypravěč-
ského řemesla se přijde s pedagogy MŠ a ZŠ 
našeho ORP podělit odborník na storytelling, 
MgA. Martin Hak.

Čtyřleté období projektu MAP II se chýlí 
ke konci. V rámci pracovní skupiny čtenář-
ské gramotnosti se nám snad povedlo zpro-
středkovat dětem radost z četby a představit 
knihovnu jako přívětivé místo, kde najdou 
nejen potřebné informace nebo tzv. povinnou 
četbu. Věříme, že i právě připravovaný MAP 
III na něj úspěšně naváže realizací nových 
nápadů, spoluprací pedagogů a zřizovatelů 
škol v rámci celého židlochovického správní-
ho obvodu, tentokráte už snad bez omezení 
způsobenými covidovými opatřeními. 

MAP z akce motivační hry s nakladatelstvím 7 ovt pro ZŠ Hrušovany u Brna / foto: I. Zichová
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Zápis dětí do Mateřské školy Židlochovice

Zápis dětí do Mateřské školy Židlochovice bude probíhat v týdnu 9.–13. května 2022,
v tomto termínu můžete do MŠ přinést žádost o přijetí. 

„Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“
naleznete na webových stránkách školy www.mszidlochovice.cz v sekci Dokumenty.

Žádosti s potvrzením od lékaře o očkování předávejte osobně v MŠ na Sídlišti Družba v čase 7:00–15:00 
hodin nebo je vložte do schránky umístěné na této budově. Pokud chcete konzultaci s vedením školy, 

domluvte si telefonicky, případně e-mailem schůzku v daném týdnu.

Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno na webu a vývěsce mateřské školy od 23. května.
V případě, že dítě nebude přijato, dostanete rozhodnutí poštou.

 

Schůzka s rodiči přijatých dětí proběhne ve středu 15. června 2022 v 15:30 hodin na Sídlišti Družba.

oznámení

Příměstský tábor
s keramikou

Na poslední týden v červenci 
připravujeme s Pavlem Kovarčí-
kem pro děti týdenní příměst-

ský tábor v keramické dílně.

Můžete se už předběžně hlásit. 
Písemné přihlášky budou k dis-
pozici v prodejně obuvi Květka 
(v pasáži Eliška) na nám. Míru.

Těšíme se vás.



Modelářský klub autíčkářů FunRace se připravuje na novou sezónu

Klub se rozrostl za poslední dobu o dva-
cet nových členů, z toho je šest dětí. Jsou to 
velcí nadšenci, kteří na dráze jezdí i v zim-
ních měsících. Výrazně také pomohli s její 
přípravou a úpravou na novou sezónu 2022. 
Nedávná covidová opatření se dotkla také 
fungování klubu, kdy byly omezeny nebo 
zrušeny závody a řada lidí přestala s autíč-
ky jezdit, s nedostatkem členů hrozil i roz-
pad klubu. Vlivem covidu a řady zrušených 
závodů v sezónách 2020 a 2021 se dokonce 
i „RC Autoklub České republiky“ rozhodl, 
že pro letošní sezónu nebude pořádat Mis-
trovství České republiky (MČR) v kategorii 
1:8 buggy.

Se začínající novou sezónou se ale situa-
ce obrátila k lepšímu. Uplynulé velikonoč-
ní volno členové klubu využili k přípravě 
zcela nové dráhy a už teď se těší na závody. 
Na nové dráze proběhlo už několik trénin-
ků, vyzkoušet ji přijeli i jezdci ze severní 
Moravy. Jejich příznivé reakce nasvědču-
jí o budoucí velké popularitě nové dráhy 
v Židlochovicích mezi RC modeláři aut.

Robert Plch
Klub FunRace

Příprava off road dráhy na novou sezónu / foto: FunRace

ČLENSTVÍ V KLUBU
Členem se může stát kdokoliv, kdo má 

zájem o model rádiem řízených aut (RC 
aut) v měřítku 1:8 a 1:10. Na věku nezáleží. 
Stačí pouze vyplnit přihlášku a po zaplacení 
členského příspěvku může začít jezdit. Pod-
mínkou je nadšení a vlastní model autíčka.

Více informací na www.funrace.eu, nebo 
www.off roadseries.cz.

TERMÍNY ZÁVODŮ
1. NEOS – 4. 6. 2022
2. NEOS – 2. 7. 2022 
3. NEOS – 6. 8. 2022
Czech OPEN Židlochovice – 16. 7. 2022 
(náhrada za MČR) 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
(záleží na počasí a poptávce)

18. 6. 2022, 30. 7. 2022, 20. 8. 2022

<

<

<

<

<

Modelářský klub FunRace působí v Židlochovicích od roku 2016. Za vznikem stojí sdružení nadšenců pro modely rádiem říze-
ných aut v měřítku 1:8. Pod hlavičkou klubu vznikla nová off road trať pro pořádání závodů. Najdete ji při vycházce po cyklo-
stezce za město u fotbalového hřiště.

Květnové a červencové LiStOVáNí zve na současnou českou literaturu i klasiku

Není to tak dávno, co se v Židlochovicích 
projekt LiStOVáNí se svým scénickým čte-
ním představil poprvé, a přesto už k němu 
můžeme připojit slovo tradiční. Tituly Špeky, 
U nás v Evropě, Když Panda tančí, A jak se 
Vám líbím teď? vykouzlily na tvářích míst-
ních i přespolních návštěvníků úsměv i salvy 
smíchu. „A co budete hrát příště?,“ nesla se 
sálem otázka po posledním představení, ve 
kterém excelovaly herečky Petra Bučková a 
Pavla Dostálová. Původní záměr dát si tro-
chu pauzu, aby vám LiStOVáNí nezevšed-
nělo, vzal za své. A my tak pro vás máme 
hned dvě pozvánky s konkrétními termíny. 
Už poslední květnovou neděli, 29. května, se 
můžete těšit na divadelní interpretaci knihy 
Jaroslava Rudiše Český ráj.

Parta chlapů se pravidelně schází ve sta-
ré sauně za městem. Potí svoje těla i duše. 
Nemají jména, jen staré indiánské přezdív-
ky. Tady je nikdo neruší, tady se cítí svobod-
ní a mohou být těmi, kým doopravdy jsou. 

Iva Zichová
Městské kulturní středisko

Jejich sebestředný svět rámují tragikomické 
vzpomínky na minulost i nejistota z vlastní 
budoucnosti. Radost a smutek mezi kapkami 
vody. Novela o současných mužích, jejichž 
touhy a sny se soustředí na tajemný svět za 
vysokou zdí, který možná obývají ženy...

Vstupenky je možné si zakoupit před 
začátkem programu na místě za 100 Kč. 
Pokud nám bude počasí přát, můžeme se 
těšit na podvečer na nádvoří Komunitního 
centra se sklenkou vína, jinak se opět sejde-
me v sále.

Meruňkové slavnosti se svými lahůdkami 
pro tělo i pro duši mají svůj termín 16. čer-
vence. Jako součást kulturního občerstvení 
vám naservírují herci z týmu Lukáše Hejlíka 
představení Švejk. A jestli si myslíte, že vás 
tato česká klasika nemůže ničím překvapit, 
jste na omylu. Kromě Haška čekejte také 
aktualizovaný pohled na současné Česko a 
naši společnost – nudit se rozhodně nebu-
dete. V Komunitním centru 16. července ve 
14.00 hodin. Informace o předprodeji vstu-
penek budou včas zveřejněny na letácích 
Meruňkobraní, na FB a v rozhlase.

Knihou Český ráj listují
Pavel Oubram, Tomáš Drápela,
Alan Novotný (alt. Lukáš Hejlík).

11Život ve městěwww.zidlochovice.cz



Konečně jsme se dočkali, Sokolgym – Sokolské Brno 2022 je tady!

Tak jako tomu bylo v dobách největší 
slávy naší sokolské organizace, kdy sokolo-
vé prezentovali svou činnost nejen v rámci 
všesokolských sletů, ale pravidelně i v době 
mezi slety při svých veřejných cvičeních, tak 
i v naší novodobé historii rádi navazujeme 
na tuto tradici pořádáním tzv. sokolgymů, 
kdy se do pořádajících měst sjedou sokolové 
ze všech koutů naší vlasti.

Cílem tohoto projektu je přinést do čes-
kého sportovního prostředí zkušenosti a 
novinky inspirované zahraničními festivaly, 
které propojují sport pro všechny, výkon-
nostní sport a kulturu. U nás v Brně akci 
pořádají Sokolské župy Jana Máchala a Dr. 
Jindry Vaníčka pod názvem Sokolgym – 
Sokolské Brno 2022 a těšit se na nás můžete 
o víkendu 10.–12. června. Další akce v rámci 
projektu Sokolgym 2022 pořádají Sokolská 
župa Plzeňská: Plzeň 14.–15. 5., Sokolská 
župa Východočeská Pippichova: Pardubice 
17.–19. 6. a Sokolská župa Moravskoslezká: 
Ostrava 3.–4. 6.

A na co se u nás v Brně můžete těšit? 
Brno bude plné sportu, sokolské kultury 

a nadšených, usměvavých lidí. Atmosfé-
ra, která všechny sokolské akce provází, je 
nepopsatelná. Ze všech stran je cítit přátel-
ská atmosféra a vyzařuje pocit sounáležitos-
ti. Nezáleží na tom, zda jste mladí, či staří, 
zda umíte metat salta v neuvěřitelných výš-
kách nad zemí, či zvládnete jen jednoduchá 
prostná. Tady jsme všichni jeden tým! Tým 
sokolů z celé vlasti, kteří chtějí všem předsta-
vit krásu sportu a přiblížit myšlenky Sokola. 
Mimo hlavního programu o druhém červ-
novém víkendu můžete již v květnu přijít 

Ing. Dagmar Kratochvílová
T.J. Sokol Židlochovice

fandit mladým šermířům na Turnaj nadě-
jí, fl orbalistům na Turnaj o pohár starosty 
a o třetím červnovém víkendu gymnastům 
na Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice. 
Po celý červen vás rádi uvítáme v areálu sta-
dionu Sokola Brno I, kde můžete zhlédnout 
tematické výstavy.

Stále váháte, zda se na nás přijdete podí-
vat a podpořit nás? Určitě neváhejte! Bude-
te plni naděje do budoucnosti po zhlédnutí 
cvičení našich nejmenších sokolíků, najdete 
zde inspiraci, jak prožít plnohodnotný život 
s přáteli, sokolským seniorům budete při 
jejich cvičení závidět jejich mladého ducha. 
A zcela jistě budete odcházet plni energie a 
elánu, protože náš entuziazmus je nakažlivý!

Sokolské Brno 2017, skladba Zimní sen pro WG2015 v Helsinkách / foto: J. Rejžek

Sokolské Brno 2017, Mladší ženy ve skladbě Jsme kočky / foto: J. Rejžek

PROGRAM BRNO:
14. a 15. května

Turnaj nadějí – šerm

21. a 22. května
Turnaj o pohár starosty – fl orbal

10. června
Soutěže a hry předškolních dětí – Tyršův 
park
Procházky – architektura a historie města 
Brna

11. června
Olympijský šplh – hrad Špilberk
Plážový volejbal – přehrada – sokolské 
koupaliště
Atletický mítink veteránů – Sokol Brno-
Žabovřesky, hřiště Pod lesem
Basketbal, stolní tenis, fl orbal – sokolovny 
tělocvičných jednot
Zkoušky hromadných skladeb – hřiště SBI
Workshopy – velký sál stadionu
Pódiové skladby – přehlídka – hala SBI
Horolezecká stěna – areál SBI
Sokolský odznak zdatnosti – Tyršův park
Galavečer – hrad Špilberk

12. června
Sokolský průvod Brnem
Přehlídka hromadných skladeb – hřiště 
SBI

17. až 19. června
Mistrovství ČR – sportovní gymnastika

VÝSTAVY – červen 2022, areál Sokola Brno
Od první náčelnice k první starostce
(aneb ženy v Sokole)
Sokolové s olympijskou pochodní
Sokolovny – architektura
I.–V. Sokolské Brno ve fotografi ích
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Dobré víno, zajímavá místa a lidová muzika:
Nová akce na podporu vinařské kultury celého židlochovického regionu

Myšlenka uspořádat podobnou akci vznik-
la před dvěma lety ve snaze přinést do Žid-
lochovic akci podobnou velmi populárním 
„otevřeným sklepům“ probíhajícím dnes 
už v řadě obcí celé jižní Moravy. Ačkoliv se 
s naším městem pojí silná vinařská tradice, 
nemáme v Židlochovicích dostatek profesi-
onálních vinařů, kteří by mohli akci tohoto 
rozsahu zaštítit. Naše myšlenka se tak sice 
trochu nuceně, ale my věříme, že ke zvýšení 
atraktivity akce, rozrostla do okolních měst 
a obcí s cílem podpořit vinařskou kulturu 
nejen v Židlochovicích, ale zviditelnit i vinaře 
z regionu Židlochovicko. Přítomnost vinařů 
z okolí bez místního zázemí s sebou přinesla 
bonus navíc, a to ve smyslu poodhalení zají-
mavých míst v našem městě, která jsou běžně 
očím veřejnosti skrytá.

PROCHÁZKY OD VÍNA K VÍNU V ŽID-
LOCHOVICÍCH 2022

V sobotu 21. května od 10:00 do 18:00 se 
uskuteční první ročník Procházky od vína 

Tomáš Kacetl
a Český zahrádkářský svaz

k vínu v Židlochovicích, kde se návštěvníci 
seznámí s produkcí profesionálních vinařů 
ze Židlochovic, Nosislavi, Žabčic, Hrušovan 
u Brna, Blučiny, Moutnic. Tito vinaři budou 
prezentovat svá vína na několika stanovištích, 
jejichž umístění bude vyznačeno na mapce 
vytvořené speciálně pro tuto příležitost. Náv-
štěvníci se tak při víně podívají například do 
nového Komunitního centra a některých his-
torických sklepů po městě. Zvědavost určitě 
vzbudí původní sklep na Strejcově sboru, 
který je pozůstatkem českobratrské fary a 
kostela ze 16. století. 

Zázemí pro ochutnávku vín z produkce 
místních malovinařů poskytne klubovna 
židlochovických zahrádkářů na ulici Palac-
kého. 

VSTUPENKY 
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji 
v Informačním centru města Židlochovice, 
Masarykova 100 nebo online na smsticket.
cz. Cena vstupenky v předprodeji je 500 Kč, 
v den konání akce za cenu 600 Kč v Infor-
mačním centru nebo v klubovně Českého 
zahrádkářského svazu, Palackého 240.

Na těchto dvou místech obdrží návštěvníci 

na základě předložené vstupenky návštěvnic-
ký balíček. Ten zahrnuje informační brožuru 
s mapkou, skleničku a náramek pro neome-
zenou degustaci vín.

VEČER S CIMBÁLOVOU MUZIKOU
Od 18:00 do 20:00 se v prostorách Komu-

nitního centra Židlochovice uskuteční kon-
cert cimbálové muziky Šatava. Na tuto část 
akce je vstup zdarma a návštěvníci si budou 
moci zakoupit vína od zúčastněných vinařů.

Udržujte aktivní mysl v každém věku: Univerzita třetího věku Masarykovy uni-
verzity Brno se vrací z online prostředí zpátky k prezenční výuce

Studium na U3V MU udržuje paměť 
v neustálé aktivitě. Jednotlivé přednášky 
seniorům přináší zajímavé informace a 
zároveň je obohacují o nové poznatky z řady 
rozmanitých oborů. Výuka umožňuje setká-
ní se špičkovými odborníky z nejrůznějších 
pracovišť Masarykovy univerzity, ať už se 
jedná o lékaře, pedagogy, vědce, či právní-
ky. Na přednáškách je možné navázat nová 
přátelství s vrstevníky podobného smýšlení 
a zájmů.

Základem nabídky U3V MU jsou dlouho-
dobé kurzy a pro akademický rok 2022/2023 
je připravena pestrá nabídka, ze které si 
vybere každý. Přihlásit se můžete do tříle-
tého Všeobecně zaměřeného kurzu, který 
je určen všem, kdo mají zájem o všeobecný 
přehled, jelikož je připravován ve spolupráci 
se všemi deseti fakultami MU. Obdivovatele 

Bc. Tereza Tlapáková a kol.
Univerzita třetího věku

umění jistě nadchne tříletý kurz Umělecká 
díla a podoby jejich uměleckohistorického 
vysvětlení, který je pořádán ve spolupráci 
se Seminářem dějin umění FF MU a bude 
se zabývat uměleckými díly, která vznik-
la od raného novověku až po současnost. 
Oba tříleté kurzy jsou zakončeny slavnost-
ní promocí, na níž účastníci obdrží osvěd-
čení o absolvování kurzu. Dále je možné 
se přihlásit do jednoletých kurzů, kterými 
jsou Kulturní dědictví a památková péče 
na Moravě, jenž je pořádán ve spolupráci 
s Národním památkovým ústavem, a také 
kurz Univerzita třetího věku a Moravské 
zemské muzeum.

Nad rámec základního programu jsou 
nabízeny také tematicky zaměřené tzv. 
krátkodobé kurzy. Pro ty, kteří mají zájem 
se dále vzdělávat či se účastnit zajímavých 
aktivit a přednášek, připravujeme jazykové 
a pohybové kurzy, sborový zpěv, kreativní 
dílny, kurzy s tematikou archeologie, kyber-
bezpečnosti, astronomie, cestování a mno-

ho dalších. Nechybí ani nejrůznější exkurze, 
koncerty a mimořádné přednášky.

Výuka na Univerzitě třetího věku MU pro-
bíhá zpravidla jednou za 14 dní, a to v obdo-
bí od října do května. Jednotlivé přednášky 
trvají 90 minut. Vzdělávání je bezplatné, 
každoročně se hradí pouze zápisné, které 
pro tento akademický rok činí 800 Kč. 

Přihlášky ke studiu budeme přijímat od 
2. května do 30. června 2022, a to elektro-
nicky nebo osobně v kanceláři U3V MU 
(Komenského nám. 2, Brno). Další infor-
mace a podrobnosti o nabízených kurzech 
naleznete na www.u3v.muni.cz.

Podmínky přijetí
Účastníkem programu U3V může být 

osoba, která dosáhla věku potřebného pro 
přiznání starobního důchodu a má úplné 
středoškolské vzdělání s maturitou. Poslu-
chači U3V nejsou studenty podle zákona 
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Jak lépe využít volný čas než opět zasednout do školních lavic? Masarykova univerzita nabízí studijní programy pro seniory 
v rámci Univerzity třetího věku. Seniorské vzdělávání každoročně roste na popularitě a Univerzita třetího věku Masarykovy 
univerzity patří frekvencí kurzů a počtem studentů k těm největším v ČR. Fungování U3V MU nepřerušila ani pandemie, kdy 
byly přednášky a kurzy organizovány online.

Procházka od vína k vínu
v Židlochovicích
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S turisty na Moravskou Saharu a Osypané břehy

Za další cíl výletu jsme zvolili oblast povo-
dí řeky Moravy, lokalitu nedaleko Bzence. 
Vyrazili jsme za příjemného počasí z Morav-
ského Písku, abychom se borovým hvozdem 
dostali k prvnímu ze dvou cílů našeho výle-
tu, přírodní památce Váté písky nazývané 
také Moravská Sahara.

Jde o úzký bezlesý pruh o šířce cca 60 m 
a délce asi 5,5 km, který se táhne po obou 
stranách železniční tratě mezi stanicemi 
Bzenec-přívoz a Rohatec; lokalita sousedí 
s přírodním parkem Strážnické Pomoraví 
a v její blízkosti se nachází přírodní památ-
ka Osypané břehy. Moravská Sahara patří 
k nejvýznamnějším lokalitám nezalesněných 
Vátých písků v ČR. Mocnost písků na území 
Moravské Sahary dosahuje až 30 m; na konci 
doby ledové (před 9 až 12 tisíci lety) je sem 
navály větry od blízké řeky Moravy.

Samotné pojmenování Moravská Sahara 
vzniklo v 18. století, kdy místní lidé vykáce-
ly dubové lesy, které na písčité půdě rostly. 
Odlesněním se písky uvolnily a následně 
vznikaly otevřené plochy s písečnými duna-
mi a přesypy.

Ing. Petr Válek
Klub turistů

Přírodní park Osypané břehy na řece Moravě / foto: P. Válek

V roce 1823 nastoupil na bzenecké pan-
ství nadlesní Jan Bedřich Bechtel, který začal 
nestabilní váté písky zalesňovat borovicí 
– holé plochy nejprve osázel bramborami, 
v jejichž stínu se pak sazeničky borovic moh-
ly uchytit. V oblasti již začínala kvést stepní 
květena a ukázalo se i několik ještěrek.

Obloukem jsme obešli pískovnu a dostali 
se k břehům Moravy k další přírodní památ-

ce Osypané břehy. Tato přírodní památka 
leží na řece Moravě, asi 3 km severozápadně 
od Strážnice v přírodním parku Strážnické 
Pomoraví. Jedná se o tři původní meandry 
řeky Moravy, jež zde vytvářejí strmé a až 
13 m vysoké písečné stěny. Podél meandrů 
řeky Moravy jsme pokračovali až ke stanici 
Bzenec přívoz, kde jsme náš výlet zakončili.
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Za ptactvem v Židlochovicích: Červenka obecná – Erithacus rubecula 

Červenka je častým obyvatelem zeleně 
kolem lidských sídel, jinak je to plachý pták. 
Zdržuje se hlavně na zemi v krytu, plochám 
bez vegetace se vyhýbá.

POPIS
Jedná se o nenápadně zbarveného ptáka 

s velkou rezavohnědou náprsenkou na tvá-
ři a hrudi. Svrchní část těla je světle hnědá 
s úzkou žlutou páskou v křídlech, spodní 
modrošedá a bílá.

POTRAVA
Potravu hledá na povrchu prohrabáváním 

hrabanky. V hnízdním období se živí bezob-
ratlými, hlavně hmyzem a pavoukovci, zby-
tek roku přijímá rostlinnou potravu, tvoře-
nou bobulemi a jinými plody. 

HNÍZDĚNÍ
Hnízdí na celém území ČR. Obývá lesy 

všeho druhu, parky, velké zahrady. Pro stav-
bu hnízda vyhledává strouhy, úvozy, růz-
né polodutiny ve stromech, někdy hnízdí 
i u cesty pod trsem trávy. 

Pavel Trávníček
Židlochovice

Základ hnízda je z mechu, suchých jem-
ných stonků a listí, kotlinku vystýlá jemnými 
vlákny, chlupy, občas peřím. Snáší 5–6 vajec 
od poloviny dubna do začátku května, druhé 
hnízdění od června do července. Vejce mají 
na smetanovém podkladu hustě roztrouše-
né rezavohnědé skvrny. Sedí pouze samice, 
krmí oba rodiče. Jejich hlavní predátor je 

Červenka obecná / foto: P. Trávníček

Poslechni si zpěv červenky.

krahujec obecný. Hnízda plení také kočka, 
tchoř, kuna a straka.



Z historie kina v Židlochovicích:
1917 – pohybující se obrázky s živou hudbou nebo hudbou z gramofonu – 1. část

KINO PŘICHÁZÍ DO MĚSTA
V 19. století vzniklo mnoho vynálezů, kte-

ré zásadním způsobem ovlivnily život mno-
ha generací až po naše dny. Mezi tyto vyná-
lezy náleží bezesporu kinematograf a vše, 
co k tomuto rychle se rozvinuvšímu odvětví 
kultury patří.

V Čechách se tento vynález, šířící se 
z Francie zatím ve formě varietní atrakce 
předvádějící krátké, několik desítek vteřin 
trvající děje, objevil v roce 1896 v Karlových 
Varech a odtud se velmi rychle rozšířil do 
mnoha větších měst. V roce 1910 působilo 
v Brně již šest kin. A zájem o tuto stále zdo-
konalovanou zábavu byl stále značný.

Do našeho města se promítání fi lmů a vše, 
co s tím souviselo, dostalo v posledním roce 
první světové války, v roce 1917, jako pod-
nikatelský záměr obchodního zahradníka 
Augusta Christa z Brna. Tento podnikavý 
člověk vytušil zisk z tehdy rychle se rozmá-
hajícího podnikání v nové oblasti kultury, a 
sice s pořádáním kinematografi ckých před-
stavení pro veřejnost. Vzhledem k tomu, že 
v Brně již několik takových zařízení úspěšně 
pracovalo, obrátil se pan Christ s novinkou 
na dosud málo dotčený venkov. Neváhal, 
jednal a 16. 10. 1917 se stal rozhodnutím 
c. k. Moravského místodržitelství v Brně 
majitelem koncese opravňující ho k provo-
zování kinematografi ckých představení.

Proč pro začátek svého podnikání zvolil 
Christ právě Židlochovice, patrně již nezjis-
tíme, ale na podzim válečného roku 1917 
se na domě č. p. 31 na náměstí, známém 
to zájezdním hostinci Zlatý lev, se svole-
ním města, objevila fi rma APOLLO – kino 
Augusta Christa. Sálem hostince se jedno-
ho nedělního odpoledne rozezněl ve městě 
dosud neznámý zvuk promítacího přístroje, 
jehož světelný kužel promítl udiveným divá-
kům na plátno první pohybující se obrázky 
z fi lmového pásu, možná za doprovodu gra-
mofonu či místních hudebníků. Předváděné 
fi lmy byly totiž černobílé a němé. Ale i tak 
se kino stalo odlehčením těžkého válečného 
života.

Do sálu kina se vešlo kromě deseti lóží 
120 sedadel a ještě zbylo místo ke stání pro 
50 diváků. Cena vstupenek se pohybovala 
odpoledne od 40 haléřů za místo k stání až 
po jednu korunu za místo v lóži. Na večer-
ní představení byly všechny vstupenky 
o 10 haléřů dražší. Kolik představení a jakých 
fi lmů kino divákům předvedlo, není známo, 
ale podnik zřejmě prosperoval, jak můžeme 
usuzovat ze skutečnosti, že Christ začal svůj 
podnik a licence pronajímat. Nájemci však 
nedodržovali podmínky provozu stanove-

převzato z materiálu
Eduarda Vyhlídala

ného městem, a tak město provozování kina 
v roce 1918 zakázalo.

V následujících historických událostech 
spojených se vznikem samostatného česko-
slovenského státu problematika kina ustou-
pila poněkud do pozadí veřejného zájmu, ale 
již v roce 1919 nové vedení města podává do 
Brna žádost o provozování kina pod názvem 
Obecní kino. Současně s žádostí města 
zažádala o totéž skupina místních válečných 
invalidů s nadějí, že jí bude spíše vyhověno 
než městu. Aniž vyčkali rozhodnutí, zahájili 
invalidé 15. 11. 1919 v sále bývalého kasina 
fi lmová představení pod fi rmou Bio invali-
dů. Invalidé přistavěli k sálu kasina promí-
tací kabinu se zvláštním vchodem, sál vyba-
vili židlemi, pódiem s promítacím plátnem, 
klavírem a lustry. Ale spor o zřízení kina byl 
překvapivě vyřešen ve prospěch města, a to 
v roce 1921, kdy nadřízený úřad uznal argu-
menty města, že totiž: „Kino, jak je vedeno 
dnes, lid nepovznáší, ale kazí, i když se hra-
jí jen kusy, které prošly cenzurou. Z celého 
devítičlenného spolku invalidů jsou jen dva 
skuteční invalidé, pro ostatní členy je to při-
výdělek k příjmu ze zaměstnání.“ Spolek tedy 
ukončil promítání a nabídl inventář kina 
k odkoupení městu. Město nabídku zcela 
nelogicky odmítlo, a tak všechen inventář, 
ba i cihly ze zbořené promítací kabiny, byl 
prodán Sokolu do Moravského Krumlova. 
A tak výsledkem sporu o promítací licenci 
byly čtyři roky bez kina.

V tomto období podala žádost o licenci 
také okresní organizace Péče o mládež, kte-
ré jako humanitární organizaci bylo v roce 

1925 vyhověno a v Národním domě zahájilo 
činnost kino Olympia. Podmínky provozu 
byly špatné, kvalita představení slabá a Žid-
lochovicím opět hrozilo, že kino zmizí.

V této nepříznivé době projevil o licenci 
zájem židlochovický Sokol, inspirován celou 
řadou sokolských kin v okolí. V naději na 
zisk pro činnost jednoty uzavřel v roce 1929 
s Péčí o mládež smlouvu o pronájmu licence 
za 4000 Kč ročně. Sokol se ve smlouvě zavá-
zal vybudovat vyhovující kino. Byl ustaven 
kinoodbor, jehož členové vykonávali všech-
ny práce spojené s provozem kina dobrovol-
ně a zdarma. 

A navíc sokolský hudební kroužek dopro-
vázel promítání hudbou.

A tak kino Olympia znovu ožilo.

FILM PROMLUVIL A HRAJE
Kinu v Židlochovicích se v následujících 

dvou letech dařilo docela dobře. Problémy 
nastaly s příchodem zvukového fi lmu. Ten-
to převratný vynález v kinematografi i brzy 
zcela vytlačil fi lmy němé. V Praze se první 
zvukový fi lm promítal v roce 1929. Jmenoval 
se Loď komediantů a uvedla ho společnost 
Western Electric. V roce 1930 měly Praha 
a Brno několik svých zvukových kin. Češti-
na zazněla poprvé z fi lmového plátna 27. 2. 
1930 v pražském kině Alfa ve fi lmu Tonka 
šibenice. Následoval fi lm Když struny lkají a 
do dnešních dnů známý C. k. polní maršálek, 
který se promítal nepřetržitě 22 týdnů. 

Upoutávka na promítání v rámci oslav výročí 86. narozenín TGM. 1936.
Zdroj: SOkA Brno-venkov, G-128, inv. č. 58.

pokračování na další straně >>
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Meme history: Rubrika z historie města 

Odpověď z minulého čísla:
Jan Jindřich Lucemburský

Jan Jindřich se narodil 12. února 1322 
v Mělníku a zemřel 12. listopadu 1375 v Brně. 
Ve svých pěti letech byl dán na výchovu ke 
dvoru korutanského vévody Jindřicha, otce své 
budoucí manželky Markéty, zv. Maultasch. 
Pozdější manželství nebylo šťastné – Markéta 
veřejně označila Jana Jindřicha za impotent-
ního a z Korutan ho záhy vypudila. Krátce 
nato se znovu provdala, a to za Ludvíka Bra-
niborského, syna německého císaře Ludvíka 
Bavora.

PhDr. Stanislav Rubáš
Židlochovice

Teprve po legalizaci rozluky jejich manžel-
ství papežem Klementem VI. se znovu oženil 
i Jan Jindřich, a to s Markétou, dcerou opav-
ského vévody Mikuláše II. (spolu pak zplodili 
šest dětí). Už před tímto sňatkem byl však Janu 
Jindřichovi připisován nemanželský syn Jan, 
pozdější vyšehradský probošt. Roku 1349 udě-
lil Karel IV. svému mladšímu bratrovi lénem 
Moravu, jak si přál ve svém testamentu jejich 
otec.

Jan Jindřich se podílel na diplomatických 
i státnických aktivitách svého bratra, kterého 
vždy bezvýhradně podporoval. Za své sídlo si 
zvolil Brno, které pak dalších šedesát let z toho-
to postavení těžilo, ale také na ně doplácelo.

Ve svém testamentu rozdělil Jan Jindřich 
markraběcí majetek mezi své tři syny a nej-
staršího Jošta ustanovil svým nástupcem.

Brzy po příchodu do Brna založil Jan Jin-
dřich augustiniánský klášter, jenž se měl stát 
místem posledního odpočinku všech přísluš-
níků moravské rodové větve. Nedlouho před 
svou smrtí, 13. srpna 1375, založil Jan Jindřich 
se svou manželkou Alžbětou Oettingenskou a 
svými syny kartuziánský klášter v Králově 
Poli.

Výhercem je pan Ivan Fenc.

Jak se jmenuje vyobrazená osobnost? Svoji 
odpověď zašli na: memehistory@seznam.cz
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V roce 1932 se zvukový fi lm objevil v kině 
v Hrušovanech a stal se těžkou konkurencí 
našemu kinu. Diváci nelenili jít za dokona-
lejší zábavou a našemu kinu klesly příjmy 
natolik, že Sokol byl nucen požádat OPM 
o snížení nájmu z licence na polovic.

Bylo mu vyhověno, Sokol zakoupil zvuko-
vou promítačku, a tak součástí vítání nového 
roku 1933 v našem městě bylo i první před-
stavení zvukového fi lmu. Film nesl název 
Poslední bohém a v jeho hlavní roli v Židlo-
chovicích poprvé promluvil a zazpíval teh-
dy populární písničkář a herec Karel Hašler. 
Hrušovanská konkurence byla dohnána. 

V následujících letech běžel provoz kina 

Z historie kina v Židlochovicích

>> pokračování z předchozí strany pod vedením sokolského kinoodboru bez 
vážných problémů a měl vzrůstající kvalitu a 
výchovně vzdělávací hodnotu v působení na 
diváky. Se sokolským kinem Olympia začal 
spolupracovat okresní Osvětový sbor, který 
velmi dobře vystihl možnosti fi lmu na šíře-
ní nejen kulturních, ale i vědeckých a vůbec 
celospolečenských poznatků důležitých pro 
osvětu společnosti. Celoročně promítané 
cykly fi lmů s vybranou tematikou pro veřej-
nost i školy se staly vyhledávanými akcemi, 
neboť fi lmy byly doprovázeny kvalitními 
komentáři. Aby tato záslužná činnost pro-
nikla i do okolí, vydávalo kino měsíční pro-
gramy, které byly plakátovány v okolních 
obcích. Program byl pestrý co do původu 
fi lmů i jejich žánrů. Na plátně se odehrávaly 

detektivky, dramata i veselohry i adaptace 
hodnotných českých i světových literárních 
děl. Plejáda populárních herců, jako byli 
Burian, Plachta, Pištěk, Haas, Nový, V+W, 
Vítová, Mandlová, Baarová a řada dalších, 
byla zárukou umělecké kvality. Program 
kina seznamoval návštěvníky i se zahraniční 
produkcí a herci. 

Od roku 1933 se objevují fi lmy přemlu-
vené z jiných jazyků do češtiny – dabované. 
Ještě do války se podařilo českým hercům 
nadabovat Sněhurku Walta Disneye. Zda se 
tento fi lm promítal v Židlochovicích, není 
známo.

Konec první části.
Texty opravila, doplnila a rozšířila

o obrazový materiál Dana Vedra



Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Karin Lednická: Životice

Zapomenutý příběh z období 2. světové války, ve kterém nám autorka přib-
líží tragické události z oblasti Těšínského Slezska. Dokonale kombinuje belet-
rii a dokument s dobovými fotografi emi.

rubriku zpracovává: Eva Procházková, knihovnice

Nové knihy

pokračování na straně 19 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
NASH – Svatba v Paříži, 
CAPLIN – Domek v Irsku, 
KAMECKE – Ženy ze statku 
Falkensee

Společenské romány
REVELL – Holky z loděnice, 
ROBERTS – Můj policista, 
GUENASSIA – Zaslíbené 
země

Psychologické romány
FRENCH – Slídil, STABE-
NOW – Když krev pro-
mluví, SIMMONS – Zimní 
přízrak

Historické romány
LEDNICKÁ – Životice, 
VONDRUŠKA – Královražda 
na Křivoklátě, HARROD-
EAGLES – Tajemství zámku 
Ashmore

Romány českých
a slovenských autorů
CHALUPOVÁ – Páté jablko, 
JAKOUBKOVÁ – Líný 
manžel, holé neštěstí, 
PAVELKOVÁ – Neobyčejné 
léto, HÜBL – Opona

Detektivní romány
a thrillery
DÁN – Kníže smrt, PARIS 
– Terapie, CONNELLY 
– Rozsudek ráže 9

Životopisy
a autobiografi cké
příběhy 
BERNARD – Frida Kahlo a 
barvy života

Literatura faktu
KUNDRA – Novičok nebo 
kulka, VÁCHA – Smrt na 
kůru

Humorné romány
SIMSION – Dozvuky 
mých lásek, SOUČKOVÁ 
– Po schodech nahoru, po 
čumáku dolů

Naučná literatura
POSPĚCH – Neznámá 
společnost, TRONEČKOVÁ 
– Cesty za štěstím: Bhútán, 
Izrael, Island
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Kulturní a sportovní akce v květnu 2022

VÝSTAVY: 
2. 3. – 31. 5. | VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ:
VRATISLAVA HNÁTKA
místo, pořádá: Městská knihovna Židlochovice

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE: 
1. 5., 15:00 | VŠUDE JE KRÁSNĚ
Vernisáž výstavy obrazů Svatopluka Drápala.
místo, pořádá: Galerie Orlovna

3. 5., 15:00 | BESÍDKA NA DEN MATEK
místo: sál Komunitního centra
pořádá: Sbor pro občanské záležitosti

7. 5., 8:00–13:00 | FARMÁŘSKÝ TRH
místo: náměstí Míru
pořádá: Městské kulturní středisko

8. 5., 10:00 | LIŠKA BYSTROUŠKA
Divadlo Dno – rodinné představení plné hudby, 
loutek, tanců a radosti ze svobody.
místo, pořádá: bistro Bystrá Židle (zahrádka)

8.5., 14:00–16:00 | LÉČENÍM KU ZDRAVÍ, 
ANEB POMOZME SI SAMI
Beseda s bylinkářem, mastičkářem a léčitelem 
Pavlem Vašíkem.
místo: jurta Přírodní školky Výhonek
pořádá: Přírodní školkaVýhonek

9. 5., 17:00 | BESEDA: NAŠE DĚTI V DOBĚ 
COVIDU A VÁLKY NA UKRAJINĚ
místo, pořádá: Komunitní centrum

11. 5., 17:00 | BESEDA: JAK BÝT PRARODI-
ČEM VE 21. STOLETÍ?
místo, pořádá: Komunitní centrum

14. 5., 8:00 | VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 
S ORNITOLOGEM 
Společná výprava do ptačího parku Kosteliska na 
Hodonínsku. Akce je vhodná pro děti.
informace: Tomáš Šenkyřík, tel.: 734 352 330
doprava: zajištěna

15. 5., 8:45–13:00 | BĚHY NA VÝHON
místo: nádvoří Komunitního centra
pořádá: Komise sportu, T. Klášterecký

18. a 19. 5., 18:00 | ABSOLVENTSKÝ KON-
CERT ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
místo: Stodola Komunitního centra
pořádá: Základní umělecká škola

20. 5., 19:00 | POJÍZDNÝ BIOGRAF
místo: zahrada Robertovy vily
pořádá: Městské kulturní středisko

21. 5., 10:00–20:00 | OD VÍNA K VÍNU
Procházka po Židlochovicích, během které bude-
te moci ochutnat vína od vinařů z regionu.
pořádá: Český zahrádkářský svaz

27. 5., 15:00 | FOODTRUCK A DJ
místo, pořádá: bistro Bystrá Židle

28. 5., 14:00–16:00 | POHÁDKOVÁ CESTA
místo: kopec Výhon
pořádá: Táborová skupina Rendy

29. 5., 19:00 | LISTOVÁNÍ: ČESKÝ RÁJ
místo: sál Komunitního centra
pořádá: Městské kulturní středisko

30. 5., 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
místo: klubovna Komunitního centra
pořádá: starosta města

PŘIPRAVUJEME V ČERVNU: 
3. 6., 19:00 | PLES POD HVĚZDAMI
místo, pořádá: Gymnázium Židlochovice

4. 6., 13:00 | POVÍDÁNÍ S MYSLIVCI
místo: kopec Výhon
pořádá: Sdružení Židlochovice,
 Myslivecké sdružení Židlochovice

5. 6., 14:00 | NEDĚLE V PŘEDZÁMECKÉM 
PARKU
místo: Předzámecký park
pořádá: Městské kulturní středisko

13.–17. 6. | TÝDEN VĚDY
místo, pořádá: Gymnázium Židlochovice

14. 6., 18:00 | VEČER BEZ ANDERSENA
místo, pořádá: Městská knihovna Židlochovice
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AGROTEC a.s.

Chrlická 1153, 664 42 Modřice

Tel.: 548 133 850 | www.agrotecauto.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia XCeed: 1,4–7,1 l/100 km 32–164 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. 
Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

Kia XCeed.
 Akční model Top.

Kontaktujte naše 
prodejce:

Dana Šardická

M +420 724 556 782
E  sardicka@agrotec.cz

Jakub Kludský

M +420 727 856 560
E  kludsky@agrotec.cz

Tel.: 773 755 259
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Vladimír Winkler

winkler@wpartneri.cz

+420 773 755 259

www.wpartneri.cz
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Mezinárodní zahradnická výstava 
Rakousko – Tulln

sobota 3. září 2022
www.alkatour.cz | info@alkatour.cz | tel.: 602 535 189



KNIHY PRO DĚTI

Básničky a říkadla
BLATNÝ – Jedna, dvě, tři, 
čtyři, pět

Pohádkové příběhy
OLIVOVÁ – Zraněné 
labuťátko, VÍTOVÁ – Výlet 
myšky Toničky, KRAT-
SCHMAROVÁ – Hugo a 
jeho psí kousky

Příběhy o dětech
HLAVINKOVÁ – Sesterstvo 
a síla moci

Detektivní příběhy
a thrillery pro mládež
STEVENS – Šťastné a 
krvavé Vánoce, NOVOT-
NÝ – Zvěsti, NOVOTNÝ 
– Pamatuj na smrt

Komiksy
ETRYCHOVÁ – Komisař 
Vrťapka 3.

Kouzelné čtení – interak-
tivní (mluvící) knihy
JAŠKOVÁ – Dobyvatelé 
pirátského pokladu, VYBÍ-
RALOVÁ – Naše tradice

Naučná literatura
SEKANINOVÁ – Kniha pro 
malé doktory a doktorky, 
SEKANINOVÁ – Atlas řek 
pro děti

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

KříŽidle Vítka Funka:
Kniha a písmo

Nejpoužívanější písmo na světě
Typ písma ve starověku
Nejprodávanější kniha světa
Staré egyptské písmo
Krátká humorná příhoda
Písemné zpracování života významné osobnosti
Materiál, na který se psalo
Náplň psacích potřeb

TAJENKA: Přelomový vynález 15. století, který širokým vrstvám obyvatel zpřístupnil knihy. Také 
byl důležitý pro vytváření jednotné podoby spisovné češtiny či němčiny.

(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.) 

Rozluštění tajenky z minulého čísla: Patriarcha

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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pozvánky

Divadlo Dno: Liška Bystrouška

neděle 8. května, 10:00 hodin

Židlochovice – bistro Bystrá Židle

Zveme vás na rodinné představení
plné hudby, loutek, tanců

a radosti ze svobody.

režírovali a hrají:
Tereza Lexová, Monika Jelínková,

David Smečka a Jiří Jelínek

Hrajeme na zahrádce před bistrem,
pro všechny zhruba od tří let bez horní 

věkové hranice.

Pořádá bistro Bystrá Židle.

Pohádková cesta

sobota 28. května, 14:00–16:00 hodin

Židlochovice – kopec Výhon
start od Infocentra

Na této cestě vás čeká velké překvapení.
Jen co se po cestě vydáte, pohltí vás

pohádková atmosféra. Při procházce tu 
najdete 16 stanovišť plných loupežníků, 

princezen, kreslených postaviček a dalších 
pohádkových bytostí. Na konci je pro 

každého účastníka připravená odměna.

Trasa je sjízdná i s kočárkem.

V případě trvalého deště
se akce konat nebude.

Pořádá Táborová skupiny Rendy.

Lukostřelecký kurz

sobota 28. května, 9:00–18:00 hodin

Židlochovice – lukostřelnice

Na kurzu se naučíte:
1. Základy lukostřelby

2. Jak si vybrat luk a šípy
3. Seřízení luku

4. Oprava a skládání šípů
5. Dozvíte se o historii lukostřelby

6. Na závěr si zastřílíte na makety zvířat 
(lovecká stezka)

Po kurzu si vyberete svou cestu. Můžete si 
střílet jen tak pro zábavu na zahradě, nebo 

začít střílet pod vedením trenéra.

Pořádá Škola tradiční lukostřelby

autor kresby: Kateřina Dratvová, 13 let
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175. výlet židlochovických turistů / foto: P. Válek

Velikonoční obřady v kostele: Bílá sobota / foto: S. Sommerová

Květná neděle: velikonoční tvoření  / foto: M. Moudrá

Výročí osvobození města, 17. 4.: starosta u hrobu padlých vojáků / foto: redakce

Mše za město Židlochovice / foto: M. Moudrá

Květná neděle: pohádka o velikonočních tradicích / foto: L. Betášová

Vynášení Morany / foto: Výhonek
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Ukliďme Česko, uklízíme Židlochovice / foto: D. Motlíček


