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Základní a mateřská škola v letošním 
školním roce poprvé fungovaly pod jed-
ním vedením. Jsou už nyní vidět výsledky 
a benefity tohoto rozhodnutí?

Prakticky už od září jedou obě školy ve 
společném provozu. Vloni před prázdnina-
mi jsme udělali rozhodnutí o sloučení škol 
a hned v září pak došlo k personálnímu pro-
pojení obou institucí. Základní a mateřská 
škola má společné vedení, kdy vedením byl 
pověřen ředitel základní školy Mgr. Vladi-
mír Soukop.

Jan Vitula: Vzdělávání by mělo děti bavit

Na hodnocení je to sice krátká doba, já si 
ale dovolím říct, že rozhodnutí bylo správ-
né. Už teď se například ukázalo, jak výrazně 
se zjednoduší přechod dětí z mateřinky  na 
základní školu. Děti přecházejí v rámci jed-
né organizace, vedení si přechod nastavilo 
podle svých potřeb, čímž se celý proces veli-
ce usnadnil. Mezi školami už také celý rok 
běží spolupráce, kdy dochází k prolínání dětí 
ze základní školy s dětmi z mateřinky, které 
napomáhá k lepší adaptaci při příchodu do 
první třídy. 

Přinesly změny ve vedení i změny ve 
výuce na základní škole?

S příchodem nového pana ředitele jsme 

Milena Moudrá
redaktorka

měli v tomto směru společné plány. Vývoj  
nám bohužel zbrzdila situace v posledních 
dvou letech. Nezastavila je sice úplně, ale 
komplikace to byla opravdu velká. Vlastně 
už během pandemie jsme dostavovali Pavi-
lon přírodních věd, kterým škola dostala 
nádherné prostory, a my jsme očekávali, že 
toto prostředí nabídne i inovace ve výuce.

Proto jsem velmi rád, že se letos děti vráti-
ly do školních lavic, protože teprve teď bude 
možné naplno uvádět do praxe vícero věcí, 
které bychom s panem ředitelem rádi na 
škole postupně měnili.

Týden vědy Policie ČR:
npor. Bc. Libor Dofek

Nás škola baví
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Některé změny na úrovni první a druhé 
třídy, které by postupně měly vést k trochu 
jinému způsobu vedení vyučovacích hodin, 
se rozjely už za covidu. Hodně se orientuje-
me na to, aby výuka byla daleko volnější a víc 
dokázala podchytit dovednosti jednotlivých 
dětí.

Jaký je Váš názor na současný školský 
systém?

Stávající systém bohužel hodně funguje 
na tom, aby děti měly nějaké penzum zna-
lostí, které jsou obecně stanoveny v rámco-
vém vzdělávacím programu. Podle mého 
ale potřebujeme naučit děti samostatnému 
myšlení a umění vyhledávání informací a 
hlavně, což považuji za klíčový problém 
celého našeho školství, potřebujeme, aby 
děti škola bavila.

V tomto ohledu má Česká republika jedny 
z nejhorších výsledků na světě. Podle prů-
zkumů se většina dětí  těší při nástupu na 
základní školu, následně je to náš školský 
systém velmi rychle odnaučí a v šesté třídě 
už uvádí, že většina chodí do školy nerada. 

To následně vede k tomu, že mají nechuť 
k různým typům předmětů, u nás se to nej-
více projevuje v přírodovědných oborech, 
jako je matematika, fyzika, přírodní vědy 
apod. A i když je na tom naše škola v tom-
to ohledu poměrně dobře, tak pořád vidím 
prostor pro zlepšení.

Právě i rodiče nedávno rozpoutali deba-
tu na sociálních sítích o stylu výuky na naší 
škole. Jak se k tomu coby zřizovatel stavíte?

Rodiče se nachází na velmi široké škále 
toho, co vlastně po škole chtějí. Jsou rodiče, 

kteří jsou poměrně tradiční a očekávají, že 
škola bude učit stejným způsobem, jak se 
učilo vždycky. Na druhé straně jsou rodiče 
velmi modernističtí s přáním radikální změ-
ny. Najít balanc mezi oběma skupinami není 
jednoduché. Racionálních připomínek si ale 
všímáme velmi pozorně.

Máte na mysli něco konkrétního?
My se teď například zabýváme jednou 

klasickou věcí, a tou je známkování. Většina 
rodičů si přeje, aby jejich děti byly normálně 
známkovány, protože pro rodiče je to velmi 
snadno pochopitelná informace. Zároveň 
ale narážíme na problém, který pokládám 
za klíčový v celém vzdělávacím systému, a 
to, že známkování vlastně vůbec neříká, jak 
se dítě snaží. Protože jsou nadané děti, které 
jedničku mají jako lusknutím prstu, a pak 
jsou děti nadané na něco jiného, v daném 
předmětu se trápí a přes veškerou snahu 
dostávají známky špatné. 

Náš školský systém počítá s tím, že dítě je 
zprůměrované, a na tento průměr je nasta-
vený. Takový způsob ale nerozvíjí nadá-
ní tam, kde ho děti mají. A my bychom 
potřebovali změnit ohodnocování dětí, aby 
výsledná informace rodičům popisovala spíš 
vývoj dítěte v průběhu výuky, snahu, aktivi-
tu. Tohle je z hlediska dalšího vzdělávání a 
uplatnění daleko důležitější, než jestli umí 
punské války.

Další problém, typický pro české školství, 
je, že potlačuje dětskou zvídavost. Zatímco 

zvykem v ČR je, že špatná odpověď žáka 
trestá a dobrá projde téměř bez povšimnutí, 
v zahraničí si jakákoli odpověď nese nějakou 
pozitivní informaci pro kantora a za každou, 
i nesprávnou odpověď je dítě  pochváleno, za 
to, že vůbec o věci přemýšlí.

Na společném postupu pracujeme i v rám-
ci regionu. Chtěli bychom sladit školy, kte-
ré k nám posílají svoje děti, aby fungovaly 
podobným způsobem. 

Do budoucna bych chtěl také přistou-
pit k tomu, že škola nebude hodnocena jen 
podle formálních výsledků, ale že si budeme 
dělat šetření, jak děti škola baví.

Židlochovické školy prošly za poslední dva 
roky personálními změnami. Je to dostateč-
ná doba na nějakou rekapitulaci představ, 
které jste s příchodem nových ředitelů na 
gymnázium i základní školu měl?

To se hodnotí velmi těžko. Bývalý ředi-
tel gymnázia Jiří Kubeš byl dobrý ředitel. 
S novým vedením se škola výrazně posunu-
la po trajektorii, po které šla už za ředitele 
Kubeše.  U základní školy je to složitější, 
nový pan ředitel nastoupil v okamžiku, kdy 
začínal covid. Vlastně dva roky z jeho šesti-
letého období proběhlo ve složité situaci. Je 
ale potřeba zdůraznit, že na základce se děje 
spousta změn, je to dané i výstavbou nových 
učeben, kde lze realizovat nové způsoby výu-
ky atd. Z mého pohledu je i posun na základ-
ce správným směrem.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na Setkání u šálku čaje, 27. června v 18:00 hodin v klubovně Komunitního 
centra Židlochovice. Ing. Jan Vitula, starosta

Mgr. V. Soukop (vlevo) a Ing. J. Vitula (vpravo) na zahradě školky při slavnosti vítání jara / foto:  R. Nováková
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Městská policie: Před námi nemá cenu utíkat

Dne 1. května přijala hlídka MP Židlochovice oznámení 
o pohybu zjevně podnapilého řidiče osobního automo-
bilu na silnici z Žabčic do Židlochovic. Strážníci vozidlo 
nalezli již v příkopu. Řidiči poskytli předlékařskou pomoc. 
Z důvodného podezření ze spáchání trestného činu byl 
řidič následně omezen na osobní svobodě dle § 76 odst. 2 
trestního řádu a předán PČR k dalšímu šetření. Dechová 
zkouška ukázala 3,90 promile alkoholu v dechu.

Dne 4. května přijali strážníci MP Židlochovice ozná-
mení skrze zjevně podnapilou spící osobu v obci Blučina. 
Hlídkou MP byla na místě úspěšně probuzena, ovšem 
musela vysvětlit, jak je možné, že její oblečení je opatřeno 
bezpečnostním čipem proti krádeži.

Dne 13. května přijala noční směna strážníků MP Židlo-
chovice oznámení o zjevně silně podnapilé skupině velmi 
mladých osob. Při pokusu hlídky MP zájmové osoby zkon-
trolovat se skupinka dala před strážníky na útěk. Část sku-
piny ale nebyla schopna chůze, natož běhu. Strážníci dvě 
z těchto dětí, které nebyly schopny pohybu a zůstaly ležet 
na zemi, uvedli do stabilizované polohy a na místo události 
přivolali ZZS JMK, která jedno z nich převezla k hospi-
talizaci do zdravotnického zařízení. Teď ještě naštěstí vše 
dobře dopadlo.

V květnu přijali strážníci MP Židlochovice také dvě 
oznámení skrze osoby cizích národností. První byla osoba 
německé národnosti, která se dostala do konfliktu s vlako-
vým průvodčím. Jelikož u sebe cizinec neměl žádné dokla-
dy totožnosti, byl předveden na PČR k dalším úkonům. 
Další oznámení se týkalo skupinky pěti osob, které se cho-
valy zmateně v prostorách vlakového terminálu. Hlídkou 
strážníků bylo na místě vykomunikováno, že by se mělo 
jednat o syrské občany, kteří ale u sebe neměli jediný doklad 
totožnosti ani povolení potvrzující jejich tvrzení. Z důvod-
ného podezření nelegálního překročení hranic ČR byla na 
místo události přivolána hlídka cizinecké policie.

Dne 16. května na začátku noční směny přijali strážníci 
zajímavé oznámení ohledně zapadlého mobilního telefonu 
v hromadě naskládaných klád. Hlídka MP Židlochovice 
nenechala oznamovatelku v úzkých a přijela na pomoc a 
společnými silami telefon zachránili.

S velkou lítostí oznamujeme, že nás tragicky opus-
til kolega, kamarád a válečný veterán mírové mise 

UNPROFOR, sloužící v letech 1994–1995 ve válečném 
konfliktu na Balkáně, strážník Dalibor Novák. Zásah 
při hledání mobilního telefonu zapadlého pod těžký-

mi kládami byl jeho posledním. Čest jeho památce.

Někteří členové MP Židlochovice se v květnu zúčast-
nili v rámci fyzické přípravy běžeckých závodů (Běhy na 
Výhon – Židlochovice, Běh za sedmizubým hřebenem – 
Boskovice společně s kolegy s Městské policie Boskovice a 
Wolkswagen Prague Maratonu – Praha). Před námi nemá 
cenu utíkat…

Mladé posily je třeba podporovat. Na druhou polovi-
nu května nastoupila k MP Židlochovice středoškolská 
studentka v rámci řízené praxe svého studia. V průběhu 
praxe se seznámí s potřebnými zákony, postupy a praktic-
kými činnostmi, které se pojí s prací strážníků. Pokud bude 
i někdo z vás chtít absolvovat školní praxi u MP Židlocho-
vice, naše dveře jsou vám otevřeny.

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

Zajištění podnapilého řidiče / foto: MP Židlochovice

Strážník Dalibor Novák (vpravo) při svém posledním zásahu / foto: MP Židlochovice

Běhy na Výhon, fyzickou kondici je třeba udržovat / foto: MP Židlochovice
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 6. května 2022
výběr z usnesení
RM schvaluje:

koupi vozu VW Transporter s novým 
třístranným sklápěčem, r. v. 2015, VIN: 
WV3ZZZ7JZFX019757.
prodej vozidla Multicar Fumo Carrier, 
SPZ 8B8 7107, formou dražby.

RM rozhodla:
uzavřít smlouvu o poskytování právních 
služeb při realizaci zadávacího řízení na 
dodavatele stavby „Svratka nad Židlo-
chovicemi: Povodňový park“ s kanceláři 
KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář. 
uzavřít nájemní smlouvu na pozemky 
pod parkovištěm a část areálu u koupališ-
tě p. č. 1480/17, 1480/23 v k. ú. Vojkovice 









JUDr. Ludmila Čermáková
kancelář starosty

u Židlochovic, za 22,– Kč/m2.
uzavřít smlouvu o dílo s firmou Yunex, 
s. r. o., na dodávku dvou parkovacích 
automatů za cenu 266.260,– Kč bez 
DPH.

RM doporučuje ZM:
vyhlásit pro rok 2022 další termín pro 
podání žádosti o dotaci z Programu pro 
poskytování dotací z rozpočtu města 
Židlochovice Obnova fasád domů v Žid-
lochovicích, a to do 31. 7. 2022.

RM vydává:
Nařízení města Židlochovice, kterým se 
vydává tržní řád.

RM 20. května 2022
výběr z usnesení
RM ukládá:

uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava 
povrchu části komunikace v ul. Masa-









rykova a Komenského, Židlochovice“ se 
společností SOUKUP MILOŠ s. r. o., Na 
Láně 708, Zbýšov, IČO 29351511.
uzavřít smlouvu na zakázku „Nákup 
osobních vozů pro sociální služby Židlo-
chovice, část A“ s AGROTES a. s., která se 
umístila jako první v pořadí.
uzavřít smlouvu na zakázku „Nákup 
osobních vozů pro sociální služby Židlo-
chovice, část B“ s Canocar s. r. o., která se 
umístila jako první v pořadí.

RM schvaluje:
zřízení přípravné třídy ve školním roce 
2022/2023 v Základní škole Židlochovi-
ce, Tyršova 611 a pověřuje Mgr. Martinu 
Bartákovou podáním žádostí o souhlas se 
zřízením přípravné třídy. 







Dotazníkové šetření přineslo spoustu zajímavých nápadů

Ukázalo se, že nejvíc občany trápí přede-
vším dopravní situace, nedostatečné parko-
vací kapacity a stav komunikací ve městě. 
Zajímavých nápadů z různých oblastí bylo 
ale opravdu velké množství. Týkaly se čin-
nosti města, lékařů, školek a škol, služeb ve 
městě, kultury, ale také nejrůznějších spolků 
nebo církve.

Tomáš Klášterecký, DiS.
Komunitní centrum, rodinná politika

Podle celkového množství hlasů jak 
z dotazníků, tak od členů pracovní skupi-
ny byly stanoveny priority v opatřeních pro 
jednotlivé fáze života rodiny. Návrhy včetně 
bodového ohodnocení budou předány zastu-
pitelstvu města Židlochovice, které o nich 
bude jednat na svém červnovém zasedání. 

Velké množství nápadů z auditu FFC 
může sloužit také jako zpětná vazba či inspi-
race pro výše zmíněné instituce, služby či 
spolky. Naším cílem je, aby dobré nápady a 
podněty nezapadly. Chceme je proto předat 
všem, kterých se týkají – právě jako zmíně-
nou zpětnou vazbu a inspiraci.

Anketa auditu Family Friendly Community (FFC) z minulého měsíce, díky které mohli občané Židlochovic podávat návrhy ke 
zlepšení života rodin v Židlochovicích, přinesla desítky nápadů. Některá opatření se v dotaznících opakovala poměrně často, 
přesto se sešly vyšší desítky postřehů a návrhů. Ve středu 18. 5. se tak v Komunitním centru mohlo uskutečnit druhé setkání 
pracovní skupiny FFC, aby doplnila již započaté bodování pro priority v jednotlivých fázích života rodiny. 

Pozvánka na čtvrtou burzu sociálních služeb

Komunitní centrum Židlochovice vás 
srdečně zve na čtvrtou burzu sociálních 
služeb, která se uskuteční v sobotu 18. červ-
na v rámci farmářských trhů. Najdete nás 
v horní části náměstí v blízkosti radnice a 
na prostranství pod kaštanem, kde bude 
kromě prezentace sociálních služeb dostup-
ných v našem regionu připravena také řada 
zábavných aktivit pro děti.

Ing. Mgr. Zuzana Čukanová
Komunitní centrum

Přijďte se podívat, jakých sociálních 
služeb můžete využít, ať už v rámci Komu-
nitního centra, nebo mimo něj. Představíme 
vám také vznikající dobrovolnický program 
a uvítáme zájemce, kteří by se do něj chtěli 
zapojit. Rádi zodpovíme vaše dotazy a uví-
táme nové podněty a návrhy. Těšíme se na 
vás!
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Co se děje s ohromným množstvím vyčištěné vody z naší čističky

Zadržování vody v krajině, nedostatek 
spodní vody, sucho. To jsou témata, o nichž 
se dnes často hovoří. Naše město se proble-
matikou sucha zabývá dlouhodobě. Snažím 
se realizovat takové projekty, které dokážou 
hmatatelně zkvalitnit životní podmínky, ve 
kterých žijeme a ve kterých vyrůstají naše 
děti, například mokřad na kalových polích 
či mokřad s lesoparkem na Líchách.

Přestože se o suchu často mluví, narážíme 
na věci, jež jsou vzhledem k řešení neuspo-
kojivé situace nekoncepční. Uvedu příklad. 
Čistírny odpadních vod kvalitně vyčistí 
obrovské množství vody. Velmi často se sta-
tisíce kubíků odvedou do regulovaných řek. 

Mgr. Tomáš Šenkyřík    
místostarosta

Těmito napřímenými toky odtečou pryč 
a nezanechají v krajině žádnou pozitivní sto-
pu. To je škoda a v dnešní době je to trochu 
absurdní.

Z tohoto důvodu jsme začali pracovat na 
projektu, který by měl pomocí nově vybu-
dované vodní plochy zadržet vodu z ČOV 
Židlochovice. Ročně vyčistíme kolem 
230.000 m3 vody. Velmi kvalitně vyčištěná 
voda z naší ČOV, která odchází z terciálního 
stupně čištění (již zbavená například fosfo-
ru), odtéká potrubím přímo do řeky. S naší 
krajinou se „nepotká“ a okamžitě mizí pryč. 
Novým projektem napravíme stávající praxi 
a pokusíme se maximálně využít potenciál 
tohoto vodního zdroje. V příštím čísle Zpra-
vodaje představím bližší detaily projektu 
včetně situačního výkresu.

Plocha pro budoucí mokřad / foto: T. Šenkyřík 

Křižovatka u mostu se po letech konečně dočká řešení

Od začátku devadesátých let, kdy jsem čle-
nem našeho zastupitelstva, se vedou diskuse 
o tom, jak vyřešit křižovatku mezi mostem 
a náměstím. Pamatuji si celou řadu návr-
hů, které měly toto snad nejhorší dopravní 
místo v Židlochovicích vyřešit. Od plno-
hodnotných semaforů přes takzvanou inte-
ligentní křižovatku, kde by byly semafory 
řízeny počty projíždějících aut, až po něko-
lik variant kruhových objezdů. Každý návrh 
však obsahoval nějaký problém, který bránil 
jeho realizaci. Například semafory řízená 
křižovatka na základě výpočtu prokazatel-
ně zrychlovala pouze směr od Žabčic na 
Brno, všechny ostatní naopak zpomalovala 
a způsobovala dopravní problémy. Kruho-
vý objezd byl pro změnu podle tehdejších 
předpisů pro změnu tak veliký, že by se jeho 

Ing. Jan Vitula
starosta města

hrana takřka dotýkala domu č. 155 (věžák). 
Navíc všechna uvažovaná řešení vyžadovala 
poměrně vysoké finanční náklady.

Změnu přinesl vývoj posledních let. Úpra-
va předpisů (lépe řečeno jejich příznivější 
výklad) umožnil vybudovat dva kruhové 
objezdy v Rajhradě, které se vešly na daleko 
menší prostor. To nás vedlo k jednání se sprá-
vou a údržbou silnic JMK. Výsledkem jed-
nání je dohoda, že město připraví projekto-
vou dokumentaci a SÚS JMK se pokusí příští 
rok zařadit tuto křižovatku do svých investic. 
Při té příležitosti jsme se rozhodli pokusit se 
podobným způsobem vyřešit i křižovatku 
před poštou (odbočka na Žabčice a Hrušo-
vany). Obě projektové dokumentace jsou již 
objednány a my se tak můžeme těšit, že bude 
tento letitý židlochovický problém definitiv-
ně vyřešen.

Máte potíže s orientací na trhu s energiemi? Přijďte se poradit

Vážení občané,
opět jsme pro vás připravili energetické 

konzultace, kde se dozvíte, jaké jsou součas-
né možnosti na energetickém trhu.

Dále můžeme konzultovat, jaké jsou mož-
nosti do budoucna a jak si zajistit energetic-
kou soběstačnost.

Dušan Makaj
za kolektiv Enproma

Nejlépe, když si vezmete poslední roční 
vyúčtování a aktuální smlouvu nebo doda-
tek ke smlouvě.

Připravte si veškeré otázky ohledně ener-
gií, rádi vám vše zodpovíme.

Těšíme se na vaši účast.

Konzultace se bude konat v pondělí
20. června od 10:00 do 17:00 hodin

v sále Komunitního centra.

ENPROMA
Dušan Makaj

tel.: 603 454 705

Křižovatka v Židlochovicích / foto: M. Moudrá 



6 Školství MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Společně za poznáním

Mateřská škola Židlochovice se podílí 
nastaveným Školním vzdělávacím progra-
mem na všestranném rozvoji dětí. Během 
posledních měsíců před nástupem předško-
láků do základní školy se věnujeme rozvoji 
nejen všeobecných dovedností, ale nově také 
rozvoji motoriky v oblasti robotiky, kerami-
ky nebo polytechniky.

POLYTECHNICKÉ DOVEDNOSTI
I EKOLOGIE

Nadále navazujeme na projekty z minulos-
ti v oblasti rozvoje polytechnických doved-
ností. Děti rády pracují s nářadím u ponku a 
věnují se aktivitám důležitým pro další osob-
nostní rozvoj.

Mateřská škola je dlouhodobě zapoje-
na do projektu Malý zahradník. Děti se učí 
environmentální výchově a ekologii – na 
školní zahradě pěstujeme především zeleni-
nu a bylinky. Za příznivého počasí využívá-
me zahradu i k odpoledním pobytům.

ROBOTIKA
V robotice se děti prostřednictvím inter-

aktivních brouků Blue-Botů učí rozvíjet 
představivost, technické myšlení a tvořivost. 
Zároveň si osvojují logické a matematické 

Mgr. Iva Musilová
Mateřská škola Židlochovice

dovednosti, orientaci v prostoru a spolu-
práci. Vzdělávání v oblasti robotiky probíhá 
prostřednictvím hry, která je dětem v tomto 
věku nejbližší.

KERAMIKA
Část pedagogů u dětí rozvíjí zručnost, 

fantazii a estetické cítění při pravidelných 
chvilkách s keramikou. Ve školce se nám 
to v poslední době hemží ježky, dinosaury, 
rybičkami, kačenkami, králíčky i dalšími 
zajímavými výtvory.

NOVINKY V KUCHYNI
Díky zřizovateli, městu Židlochovice, byla 

pořízena do školní kuchyně nová elektrická 
smažicí pánev (možno využít i k vaření např. 
knedlíků, omáček aj.), díky níž si děti mohou 
pochutnat na báječných vdolečkách, které by 
v takovém množství nebylo možné na stáva-
jícím zařízení smažit.

CO JEŠTĚ SE VE ŠKOLCE DĚJE
Předškoláci vyrazili do VIDA! science 

centra. Bylo pro ně připravené Putování 
s velrybou, objevování podmořského světa 
obývaného neuvěřitelnými tvory – velryba-
mi. Děti se dozvěděly, jak je velryba velká, 
zkusily ji nakrmit a nechyběly ani oblíbené 
hrátky s vodou. V druhé části programu si 
vyzkoušely interaktivní exponáty, díky nimž 
objevovaly fungování okolního světa.

Děti ze třídy Medvídků vystoupily v kro-
jích na besídce pro seniory, proběhlo tra-
diční vynášení Morany a na Zelený čtvrtek 
jste mohli potkat děti z mateřinky při veliko-
nočním řehtání, které si moc užily. Základní 
umělecká škola pro naše děti připravila kon-
cert s předváděním jednotlivých hudebních 
nástrojů, do školky zavítalo loutkové divadlo 
s představením Princezna na hrášku a při 
návštěvě místní knihovny se děti naučily, jak 
správně zacházet s knihou.

Na konci dubna se konečně po dlouhé 
době v zahradě školky mohli bez omezení 
setkat děti i s rodiči na společné akci Pále-
ní čarodějnic. Za hezké odpoledne plné her 
i s opékáním špekáčků patří velké poděko-
vání rodičům, kteří se do organizace zapojili. 
V květnu na tvořivém odpoledni si mamin-
ky, tatínci i babičky s dětmi vyzkoušeli tech-
niku pískování, vzniklo tak plno nádherných 
a zajímavých děl.

A CO SE BUDE DÍT V ČERVNU
V měsíci červnu nás čeká dopolední osla-

va dne dětí, 8. června a 10. června se děti 
podívají do pavilonu Anthropos v Brně na 
výstavu Óóó Indiáni a do zoologické zahra-
dy v Hodoníně.

A jak se rozloučit před prázdninami a s dět-
mi odcházejícími do školy? Jedině při paso-
vání předškoláků, které proběhne 17. června 
na zahradě MŠ na Sídlišti Družba.

Vycházka za zvířaty na koupaliště / foto: MŠ Keramika, další z letošních novinek v programu výuky MŠ / foto: MŠ

Polytechnika táhne i děvčata / foto: MŠ Robotika nás baví / foto: MŠ
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Pozvánka na Týden vědy Gymnázia Židlochovice

Pro zájemce z řad široké veřejnosti chys-
táme ve spolupráci s odborníky přednášky, 
které se budou od pondělí do čtvrtka konat 
v židlochovickém Komunitním centru. Pro-
gram doplní představením svých prací také 
studenti našeho gymnázia.

TÝDEN VĚDY 
Přednášky a prezentace prací studentů 
(SOČ) v Komunitním centru

Úterý 14. června
Svou účast nám přislíbil RNDr. Tomáš 

Fürst, PhD., z Katedry matematické analýzy 
Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, který 
bude v úterý 14. června hovořit o Bayesově 
větě – nejdůležitější matematické větě v ději-
nách lidstva. Větě, jež je nehledě na to, jestli 
ji známe, spojena s řadou chybných úsudků 
a mylných vyhodnocení informací. Předsta-
vením své práce SOČ na téma: Myslíš, nebo 
víš? přednášku uvede Anna Foltýnová.

Středa 15. června
Ve středu 15. června k nám zavítá prof. 

RNDr. Jan Slovák, DrSc. – ředitel Ústavu 
matematiky a statistiky Přírodovědecké 
fakulty MU Brno. Jeho přednáška bude opět 
souviset s matematikou a její rolí v moder-
ní společnosti. Jeho předskokanem bude 
Kryštof Čupr, který vám představí svou SOČ 
Covid-19 v lidské populaci ve městě Brně.

Studentský parlament
Gymnázium Židlochovice

Čtvrtek 16. června
Ve čtvrtek přivítáme RNDr. Pavla Lízala, 

PhD., z Oddělení genetiky a molekulární 
biologie Přírodovědecké fakulty MU Brno. 
V přednášce Příklady využití genetické 
rozmanitosti člověka při studiu historic-
kých osobností vám představí, jak velkým 
pomocníkem byla analýza DNA napří-
klad při identifikaci kosterních pozůstatků 

poslední ruské carské dynastie Romanovců, 
Mikuláše Koperníka nebo krále Richarda 
III., a ukáže, co přinesla analýza vousů a vla-
sů Napoleona Bonaparte nebo ověřování, že 
zaschlá krev v kapesníku je krví posledního 
francouzského krále Ludvíka XVI., řečeného 
Král Slunce.

O své SOČ Osudy židlochovických 
obchodníků v letech 1939–1949 předtím 
promluví žákyně našeho gymnázia Julie 
Rotterová.

Přednášku pro všechny zvídavé hlavy při-
pravujeme i na pondělní odpoledne.

DEN GEOGRAFIE
V rámci týdne vědy v budově gymnázia

Pátek 17. června
Výstava fotografií, cestovatelské přednáš-

ky a další aktivity pro děti i dospělé. Pátek 
17. června se ponese v duchu geografie a 
odehraje se v budově gymnázia.

Máte v oblibě cestování? Zajímáte se 
o krásy přírody? Chtěli byste vědět, co se 
na židlochovickém gymnáziu děje? Nebo si 
jen prohlédnout budovu a strávit příjemně 
odpoledne? Pokud jste alespoň na jednu 
z otázek odpověděli kladně, je Den geografie 
zaručeně pro vás. 

Program pro děti i dospělé probíhá od 
16.30 hod. Rozličné aktivity ve vnitřních 
prostorech gymnázia doplní také cestovatel-
ské přednášky a výstava fotografií.

Podrobný harmonogram všech přednášek 
i Dne geografie bude s předstihem vyvěšen 
na stránkách Gymnázia Židlochovice.

Studentský parlament Gymnázia Židlochovice vás srdečně zve na první ročník Týdne vědy, který bude probíhat 13.–17. červ-
na v Komunitním centru a v budově gymnázia.

Týden vědy: Komunitní centrum 
15:00–16:00 Prezentace prací SOČ
16:00 Přednášky s odborníky

Zažít školu: výstava fotografií ze života na základní škole

Nechte se přilákat teplými červnovými dny 
do centra města a navštivte výstavu fotografií 
aktivit našich žáků v Malé galerii turistického 
informačního centra. Přičichněte k atmosfé-
ře projektů a výuky tak, jak je umíme u nás, 
na ZŠ Židlochovice. Nahlédněte pod poklič-
ku badatelské a terénní výuky, vzniku školní 
firmy, první velké akci, kterou žákovská rada 
uspořádala pro veřejnost. Nechte se inspirovat 
aktuálním děním ve světě robotiky a zrelaxuj-
te se u fotek nových zákoutí školní zahrady.

Věříme, že pouze vidět nestačí, a proto vás 
srdečně zveme na akci: „Zažít školu“, kde na 
vlastní uši i oči uslyšíte a uvidíte naše zapálené 
žáky, kteří za projekty stojí. Setkáme se v pon-

Eliška Halbichová
za tým učitelů a žáků ZŠ

dělí 27. června v 15:00 hodin v Komunitním 
centru v Židlochovicích. Naši žáci vás prove-
dou svými projekty, představí dění na škole. 
Potěšíte své chuťové pohárky dobrotami, které 
pro vás připravili, nakoupíte voňavou kosme-
tiku ze školní firmy a přitom se zaposloucháte 
do vystoupení hudebníků z jejich řad. Na akci 
oceníme naše největší srdcaře: žáky, kteří pra-
cují tak usilovně, že ani největší pochvala není 
dostačující. Pojďte zažít školu s námi!

pondělí 27. června v 15:00 hodin
ve Stodole Komunitního centra



Školáci uspořádali akci pro širokou veřejnost a vydělali na školní zahradu 
téměř osm tisíc korun

Nadšením a dobrou propagací přiměli 
252 návštěvníků, aby věnovali svou vol-
nou sobotu 23. dubna tématům klimatické 
změny a zdravého životního stylu a při-
šli je podpořit. Společným cílem bylo ujít 
nebo uběhnout délku hranice ČR, tedy asi 
2500 kilometrů. I když jsme ve výsledku 
zdolali „jen“ 1625 kilometrů, hlavní myšlen-
ce akce jsme nezůstali nic dlužni.

Chceme touto cestou poděkovat všem, 
kdo přišli, kdo nás podpořili. Mladým pořa-
datelům akce, že někteří od rána skoro do 
večera trpělivě stáli na stanovištích, ve stán-
cích a dávali tam vám, příchozím, různé kví-
zy nebo vám prodali limonádu.

Tým žáků pod vedením paní učitelky 
Martiny Nordheimové připravil výtvarně 
i chuťově vychytané kanapky. Kavárna Bystrá 
Židle skvělé dezerty, sladkosti a kávu. Tímto 
děkujeme za pomoc paní Janě Tesařové. Sofie 
Tesařová, Karolína Dlabková a Kateřina Klá-
ra Šubertová, podávající návštěvníkům kávu, 
se díky práci na stánku procvičily v komuni-
kaci a osvědčily svou finanční gramotnost. 
Vydělaných 2500 korun dámy z Bystré Židle 
laskavě připojily k našemu výtěžku.

Panu učiteli Adamu Prášilíkovi děkujeme 
za moderaci. Panu řediteli Vladimíru Sou-
kopovi a panu starostovi Janu Vitulovi za 
osobní podporu na místě.

Lucie Kučerová
učitelka

Velké díky patří paní učitelce Elišce Halbi-
chové, pod jejímž vedením děvčata ze 6. A a 
6. B spustila a úspěšně provozují žákovskou 
firmu Natuety. Jejich balzámy na rty, mýdla 
nebo třeba voňavé koupelové soli šly na akci 
na dračku.

Šesťáci ze třídy pana učitele Davida Kopeč-
ka zase na místě prodávali neviditelné nale-
povací fólie do oken ve tvaru ptáků. Díky 
nim můžete zabránit tomu, aby po nárazu 
do vašeho okna umírali pěvci i další opeřená 
stvoření.

Kromě toho byla na místě k vidění výstava 

výtvarných prací na téma klimatická změna. 
Hrdě uvádíme jména vítězů: Kristýny Kuče-
rové (1. místo), Klaudie Rajlichové a Nicol 
Jarošové (2. místo) plus Terezy Loskotové a 
Lucie Vrbové (3. místo).

Projekt nám ukázal, že děti toho mohou 
zvládnout opravdu hodně, ale třeba také 
kolik sil stojí domluvit se v týmu asi 35 lidí. 
Jak náročné je všechno lidově řečeno ukočí-
rovat a na nic nezapomenout. Hodně jsme se 
touto prací naučili. Máme obrovskou radost 
z výtěžku. Asi 7500 korun s radostí utratíme 
za novou výsadbu do naší školní zahrady.
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Děti zhruba od 11 do 15 let. Znáte takové? Možná to jsou vaše děti, vnoučata, děti známých. Představte si, že by takto staré 
děti v Komunitním centru v Židlochovicích uspořádaly akci pro veřejnost. Vymyslely a zajistily by program v areálu centra 
i v okolí Židlochovic. Občerstvení. Výstavu. Stály by samy na stáncích i stanovištích. Žáci ze Žákovské rady Základní školy Žid-
lochovice do zvládli.

Stánek úspěšně fungující žákovské firmy Natuety / foto: R. Ivičič

oznámení

Oznámení o konání zvláštního zápisu do vzdělávání ve školním roce 2022/2023
podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. 

Oznámení o konání zvláštního zápisu
do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Ředitel mateřské školy oznamuje,
že vyhlašuje zvláštní zápis dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb.

do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23
pro děti, které před 1. 9. 2022 dovrší věk pěti let.

16. června 2022, 8:00–15:00 hodin
v budově MŠ na Sídlišti Družba

Předpokládaný počet přijímaných: 3 děti.
Další informace na vedení MŠ.

Oznámení o konání zvláštního zápisu
do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Ředitel základní školy oznamuje,
že vyhlašuje zvláštní zápis dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb.

do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23
pro děti, které před 1. 9. 2022 dovrší věk šesti let.

16. června2022, 8:00–15.00 hodin
v budově ZŠ na ulici Tyršova

Předpokládaný počet přijímaných: 2 děti.
Další informace na vedení ZŠ.

Jedná se o děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině,
nebo kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR. 

Tyto zápisy se nevztahují na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
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Vybírali jsme Víno regionu 2022 

Vína hodnotila stobodovou stupnicí 
pětičlenná odborná komise degustáto-
rů, které předsedal Ing. Marek Babisz 
z Národního vinařského centra Val-
tice, pod dohledem přítomných sta-
rostů. Komise označila ročník 2021 za 
velmi zdařilý, s dobrými podmínkami 
pro dozrávání hroznů. Nutno podo-
tknout, že hodnocení všech vzorků 
bylo vyrovnané a o vítězi rozhodly 
desetiny bodů.

Poděkování za účast v soutěži 
obdržela Vinařství Na Důlku Žabčice, 
Vinařství Bronislav Svoboda Židlocho-
vice, Merlon Žabčice, Vinařství Karel 
Válka z Nosislavi a Rajhradské klášter-
ní sklepy za vzorky, které do soutěže 
věnovali.

Vítězná vína byla objednána, násled-
ně označena medailí a poslouží v roce 
2022 k prezentování starostů obcí celé-
ho DSO Region Židlochovicka.

Na otázky redakce odpovídá před-
seda hodnotící komise Ing. Marek 
Babisz z Národního vinařského cen-
tra Valtice.

Lenka Betášová
Turistické informační centrum

Komunitní centrum v Židlochovicích poskytlo zázemí pro letošní ročník soutěže o nejlepší Víno regionu 2022. Z 26 vzorků doda-
ných pěti vinařstvími Židlochovicka zvítězila v kategorii bílých vín odrůda Veltlínské zelené, ročník 2021 z Vinařství Na Důlku 
Žabčice. V kategorii rosé nejvyšší příčku získalo vinařství Karel Válka z Nosislavi s Cuvée La Guerre rosé 2021. Nejlepším vínem 
v červených odrůdách byl Alibernet 2019 z vinařství Merlon Žabčice. 

Které ročníky vín letos soutěžily?
Bílá a růžová vína byla z roku 2021, červená vína pak byla i starší.

Hodnotící komisi tvoří téměř stejní hodnotitelé, můžeme srovnávat. Jaké bylo letošní bodové hod-
nocení ve srovnání s loňským rokem? 
V loňském roce jsme hodnotili převážně ročník 2020. Ten byl na pěstování révy s ohledem na klimatické pod-
mínky horší než ročník 2021, proto i bodování bylo vloni nižší. To, že vína v minulém ročníku neměla dobré 
podmínky pro dozrávání, zřetelně potvrdilo letošní výrazně vyšší hodnocení ve všech třech kategoriích.

Jaká je kvalita 26 soutěžních vzorků vín 2021 s porovnáním ročníku 2020?
V letošním roce se jako nejlepší v rámci bílých odrůd jeví Veltlínské zelené a potom aromatické odrůdy, jako 
je Tramín a Pálava. Ty letos dostaly nejvyšší ohodnocení. V růžových vínech zvítězila kupáž několika odrůd, 
ročník 2021. U červených vín se jasně ukazuje, že potřebují zrát, takže vyhrál ročník 2019, který byl právě 
pro červené víno velmi dobrý, a já jsem rád, že jde o odrůdu, která se pěstuje u nás – Alibernet. Jde o krásný 
typický Alibernet velmi temné až inkoustové barvy. Při hodnocení jsme se snažili vybrat i v rámci odrůd ta 
vína, která budou reprezentovat váš region Židlochovicko.

Jak byste zhodnotil vývoj vinařství a kvalitu vín našich regionálních vinařů?
Určitě jde vidět, že se úroveň zvyšuje. Když jsme zde před několika lety začínali, objevovalo se v rámci hodno-
cení daleko více problematických vzorků. Letos jsme zaznamenali jen tři takové vzorky, což se stát může. Je 
vidět, že vinaři se snaží a konkurence je velká. Posun v rámci vinařství je veliký.

Které odrůdy vín jsou momentálně ve spotřebitelském trendu?
To se liší podle lokalit, v okolí Židlochovicka ale vždy byly vyhlášené aromatické odrůdy. Právě Tramín a Pála-
va ze Žabčic měly vždy velmi vysokou kvalitu. Úplně přesně se to však specifikovat nedá.

A jak jsou na tom s vinařstvím Čechy?
V Čechách se nejvíce pěstuje réva na Mělnicku a Litoměřicku, kde jsou velmi dobré podmínky, byť jde oproti 
Židlochovicku o severnější oblast. Vinice se nacházejí v okolí velkých řek, jako jsou Labe a Vltava, což pěs-
tování velmi prospívá a mikroklima je trošičku jiné i díky tamnímu podloží. Daří se odrůdám jako Ryzlink 
rýnský, Rulandské modré nebo Müller Thurgau. V Čechách tedy excelují jiné odrůdy než u nás na Moravě.

Máte své oblíbené víno, které si s chutí dáte?
Nepreferuji žádnou odrůdu, mám rád jakékoliv dobré víno. Zůstávám ale u suchých vín, tedy do těch 4/5 g.

Den vašeho umění: Nová akce o vás pro nás 

Impulsem uspořádat akci, na niž bychom 
vás rádi pozvali, nás vede obdiv k výtvarné-
mu umění, ale především k vám, kteří doma 
ve svém soukromí  tvoříte pro vlastní potě-
šení. Chtěli bychom vás vyzvat, abyste se 
svými díly vyšli ven a potěšili i nás ostatní. 
Na Den vašeho umění, v neděli 26. června  
ve všech prostorách Komunitního centra, 
v plenéru Předzámeckého parku a také v 
zahradě Roberotovy vily rádi představíme 
vaši skrytou tvorbu.

PŘIDEJTE SE K VYSTAVUJÍCÍM 
Zatím máme potvrzenou mozaiku Dany 

Saňkové, enkaustiku Mirky Kalužíkové,  
obrazy Markéty Vašíčkové, Slávky Mžíčko-
vé, Šárky Březinové, Karla Války, Ladislava 

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Růžičky… A budeme rádi, když se přidáte 
i vy. Kontaktujte nás na tel.: 734 874 622, 
milena.moudra@zidlochovice.cz.

V zahradě Robertovy vily dostanou pro-
stor mladí umělci, absolventi výtvarného 
oboru Základní umělecké školy a další mla-
dí nesmělí autoři, kteří jsou na počátku své 
umělecké tvorby.   

Obrazy na plotě zámeckého parku vystaví 
i židlochovický malíř Vítězslav Ruber.

Pro přijemný zážitek jsme pozvali dám-
ský kloboukový klub Dantes a den umění 
zakončí taneční improvizační představení 
Děti dětí s živým hudebním doprovodem.

DĚTI DĚTÍ
Abstraktní taneční a pohybová perfor-

mance, kde účinkují dva tanečníci a jeden 
hudebník, kteří jsou propojeni v prostoru. 
Jde částečně o improvizovaný pohyb s hudeb-
ním doprovodem. Světelné efekty v podobě 

malých objektů, kolem nichž se tanečníci 
pohybují, vytváří zajímavé prostředí. 

Nahrávky hudby, které zaznějí v předsta-
vení, se prolínají se s „živými“ zvuky decho-
vých nástrojů Radima Hanouska. 

VÝSTAVA OBRAZŮ
V SÁLE KOMUNITNÍHO CENTRA: 

Tomáš Limberk (* 1973) je malíř autodi-
dakt a naivista. Žije a tvoří v Brně.

Jeho obrazy jsou většinou veselé a pozi-
tivní už jenom tím, že autor miluje pestré a 
výrazné barvy. Hrdiny jeho maleb jsou nej-
častěji pohádkové či zvířecí  postavy. Z jeho 
obrazů vyzařuje harmonie, pohoda a radost, 
které většinou sami marně hledáme na ces-
tách svým životem.

Podrobný program bude zveřejněn. 
Sledujte nás.

Neděle 26. června od 13 do 18 hodin
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Narazit na nebezpečného pachatele můžeme i při běžné kontrole.
S tímto rizikem se ale musí počítat, říká o práci policisty npor. Bc. Libor Dofek

Židlochovický okres byl v době, kdy jste 
k nám přišel, velice rozsáhlý. Jak vlastně  
okrsky vznikají a co určuje, které obce 
v daném okrsku budou?

Okrsky byly rozděleny už z historie. Dříve 
byly policejní stanice v Modřicích, v Újezdě 
u Brna, v Ořechově, pak se to ale všechno 
seskupilo a vznikl nový, velký obvod. V roce 
1992 zahrnoval náš obvod třicet šest obcí, 
když v roce 1998 došlo k rozdělení, zůstalo 
nám obcí šestnáct a zbytek spravuje Rajhrad. 

Jste ve službě třicet let, to je poměrně 
dlouhá doba. Mění se s dobou i charakter 
trestné činnosti?

Jednoznačně. V mých začátcích šlo hlav-
ně o majetkovou trestnou činnost, vloupání 
do vozidel, do objektů restaurací, obchodů 
a sériovky vloupání do rodinných domů. 
Specifické pro tu dobu bylo vykrádání 
výherních automatů. Spousta případů pro-
běhla tak, že večer tam pachatelé naházeli 
peníze a pak, aby neměli doma problém, si 
to šli v noci vybrat.

S dalšími léty nastal boom ve stavebnic-
tví a rozmohly se krádeže stavebních stro-
jů, nafty a materiálu. Dnes si firmy majetek 
daleko lépe chrání a už není tak jednoduché 
objekty vykrást .

V poslední době jsme tu měli sériovku 
vloupání do aut a vloni to byly časté krádeže 
jízdních kol.

Týkají se nás i klasické věci, jako je např. 
občanské soužití.

Není občanské soužití spíše v kompeten-
ci městské policie?

My děláme od všeho kousek.  Jsme pořád-
ková policie, měli bychom být tedy venku 
a ten pořádek dělat. Jsme de facto základní 
článek policie, tzn. my jsme ti první, kteří 
jsou vyslaní ke skoro každé události.

To znamená, že když mi soused přes plot 
hází něco, co nechci, tak zavolám 158?

Sousedské konflikty mohou řešit i stráž-
níci městské policie, která je zřízená právě 
k věcem obecním, tzn. občanské soužití, 
parkování apod. Volat tedy můžete i měst-
skou policii. Ale i když třeba někdo zavolá 
k nám, tak se s kolegy domluvíme, spoluprá-
ce je velmi dobrá.

Milena Moudrá
redaktorka

Problematika, kterou řeší Policie ČR, je 
daleko rozsáhlejší, jde o trestnou činnost, 
občanské soužití, rodinné neshody, problé-
my, rvačky na zábavách a spousta dalších 
činností, které vyplývají ze zákonů.

Co byste řekl váhajícímu uchazeči o prá-
ci u policie na Obvodním oddělení v Žid-
lochovicích?

Když jsem odcházel z Brna, tak se kolego-
vé divili, proč chci odejít do tak velkého a tím 
hodně náročného obvodu. Já jsem ale věděl, 
že práce tady bude daleko různorodější.  

Práce u policie všeobecně je i s vývojem 
technologií mnohem zajímavější než dřív.  
Hodně se pokročilo v rámci elektronizace, 
dávno je pryč doba psacích strojů, u kterých 
jsme začínali, a foťáků s klasickým kinofil-
mem, který jsme si tady na starém oddělení 
ještě vyvolávali.

Celkově je teď technika na opravdu výbor-
né úrovni. Všechno se protokoluje elektro-
nicky, je digitální technika. 

To všechno se týká i našeho obvodu. 
Posunuli jsme se daleko nejen v technice, 
ale i v kultuře našeho pracovního zázemí… 
Možná si pamatujete na naše unimobuň-
ky v cukrovaru, kde jsme působili od roku 
1992 do roku 2001. Současná služebna na 
Masarykově ulici č. p. 102 je opravdu důstoj-
né pracoviště. Byli zde před lety kolegové 
z Holandska a říkali, že takto ani u nich 

některé služebny nevypadají. Už se nejezdí 
favority a žigulíky, ale máme tady kodiac, 
scalu, oktávku, všechno v silné motorizaci, 
s automatickou převodovkou. Jsme schopni 
lépe reagovat na zjištěné přestupky, jdeme 
s dobou. Hodně se nám omladil kolektiv.

Mě by zajímal poměr mužů a žen tady 
u vás.

To vám řeknu zcela přesně, samí chlapi… 
Je tu paní sekretářka a paní uklízečka, to jsou 
ale civilní zaměstnanci, jinak jsme opravdu 
chlapský kolektiv. Všeobecně má zájem 
o práci policistky dost žen, ale není to pro 
ně jednoduché, protože někdy je třeba řešit 
hodně těžké případy. Všichni uchazeči musí 
projít výběrovým řízením – náborovým 
kempem, který pokud psychicky i fyzicky 
ustojí, tak mají všechny předpoklady ustát 
i případné vyhrocené situace.

Proč by se měl mladý člověk stát policis-
tou?

Je to služba veřejnosti, služba občanům. 
Může se to brát jako poslání a může se to 
brát jako perspektivní zaměstnání, protože 
nikde není napsané, že policista musí skon-
čit jen na obvodním oddělení. Je to zajímavé, 
jisté zaměstnání.

Nadpraporčík Libor Dofek, byl k Policii ČR přijat v roce 1990 po úspěšném absolvování policejní školy v Praze a krátkém půso-
bení na hlídkové službě Obvodního oddělení Brno-střed. Na Obvodní oddělení Židlochovice přišel v roce 1992 jako řadový 
policista. Nebylo to zrovna lehké období, židlochovický rajón byl v té době dost velký a sloužilo zde málo policistů. Služba 
byla velmi náročná.  V roce 1998 byl npor. Dofek jmenován zástupcem vedoucího oddělení, poté byl na krátkou dobu převelen 
na nově vzniklé oddělení v Rajhradě, které rozdělilo velké oddělení v Židlochovicích na dvě části. Po dvou letech se vrátil do 
Židlochovic, kde od roku 2001 vykonává službu jako vedoucí oddělení.

pokračování na další straně  >>

npor. Bc. Libor Dofek na služebně / foto: M. Moudrá
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Policejní škola – jak to funguje?
Podmínkou je maturita, čistý trestní rejs-

třík. Předpoklad je dobrý zdravotní stav a  
dobrá fyzická kondice.

Krajské ředitelství pořádá akci „Policistou 
na zkoušku“, kdy si každý může vyzkoušet 
fyzické testy nanečisto. 

Pokud se člověk rozhodne pro povolání 
policisty, musí nejprve projít psychotesty, 
pak náborovým kempem, kde zkoumají jeho 
vlastnosti. A pokud toto všechno úspěšně 
proběhne, je přijat k policii. Následuje rok 
policejní školy včetně praxe, během kterého 
už pobírá plat. 

Můžete popsat náborový kemp?
To nemůžu, to je tajné, sám to nevím. 

I absolventi musí podepsat, že o tom nic 
neřeknou. Kemp je na ověření osobnostních 
vlastností, jednání pod stresem. Jsou tam 
lektoři, kteří vyhodnocují schopnosti adeptů 
zvládnout náročné situace, které se můžou 
ve službě objevit. 

Jakou kriminální činností se teď Vaše 
oddělení zabývá ?

V rámci výkonu naší služby zjišťujeme 
poměrně hodně případů řízení vozidel pod 
vlivem omamných psychotropních látek 
a alkoholu, což dříve tolik nebývalo, ve vel-

kém se teď rozmohla IT kriminalita. Dále 
případy vandalismu, sprejerství, poniče-
ní fasád. Také se v poslední době objevilo 
pár případů vandalismu dětí. Doma nejsou 
správně poučeny, jak se mají chovat k cizí-
mu majetku (posprejování, pomalování a 
podobné věci).

Čím začíná Váš pracovní den?
Ráno na sedmou hodinu máme poradu 

(kromě soboty a neděle), kde se předávají 
události z předchozího dne. S kolegou pře-
vezmeme, zkontrolujeme. Pokud je potřeba 
nějaký další úkon, tak rozhodneme, kdo a 
co udělá. Dále s kolegy probereme aktuální 
informace, problematiku a rozdělíme  úkoly 
na den.

A nechybí Vám ta akce?
Ani moc ne. Je to už hodně roků, teď  

bych se s nikým nepral, musel bych někoho 
tak akorát zalehnout (smích). Přece jenom 
mí podřízení jsou podstatně mladší a mají 
pravidelné výcviky jak ve střelbě, tak v řeše-
ní různých situací, ale kdyby nebylo zbití, 
musel bych určitě vzniklou situaci řešit a 
zvládnout.

Je práce policisty nebezpečná?
Může být. Člověk neví nikdy, co bude ten 

den řešit a jak den může dopadnout. U nás 
jsme naštěstí žádný vážný útok na policistu 
neměli. Ale například u kolegů ve Šlapani-
cích se střílelo, protože je napadl psychicky 
nemocný člověk sekerou.  Narazit na nebez-
pečného pachatele můžeme i při běžné kont-
role, bohužel těch zbraní je mezi lidmi spous-
ta a opravdu nikdy nevíme, koho můžeme ve 
službě potkat. S tím ten člověk do toho musí 
jít. Musí s rizikem vždy počítat. 

Chtěl bych podotknout, že pokud by 
někdo měl chuť to zkusit, tak ať se na nás 
obrátí, rádi  mu poskytneme veškeré další 
informace, co budeme moci.

oznámení



Ani známé celebrity, ani profíci, ale sousedi a zapálení amatéři budou
hlavními aktéry letošní Noci kostelů

Židlochovický kostel Povýšení svatého 
Kříže nabízí už od 18:30 pestrý program. 
Připravují jej, až na dvě malé výjimky, židlo-
chovičtí farníci. Nečekejte celebrity ani pro-
fíky, ale sousedy a zapálené amatéry. Tradič-
ně začneme venku dílničkou s aktivitami pro 
děti a hravé dospělé. Po úvodním slovu otce 
Pawła rozjede už v kostele hudební program 
Farní kapela s křesťanskými písněmi.

Hudbu lze rozdělit na duchovní a světskou. 
Život ale není černobílý. Mnoho známých 
rockových, popových nebo folkových sku-
pin nahrálo nějakou duchovní píseň nebo 
duchovno jejich skladbami rezonuje. Občas-
ná (ne)kapela Tříkrálový výběr představí 
tucet z nich jak v angličtině, tak v češtině. 
Zazní songy např. od Boba Dylana, Coldplay, 
Mobyho, Karla Plíhala nebo Zuzany Navaro-
vé. Uslyšíte hned několik sólových vokalistů, 
o sbory se postarají zpěvačky z Farní kapely. 
Na elektrickou kytaru a foukací harmoni-
ku zahraje Tom Šenkyřík, na akustiku Petr 
Šimůnek, za klávesami se představí mladý a 
nadějný Prokop Šenkyřík, na bicí a s basou 
v ruce posílí naše farní muzikanty kuřimští 
Matouš a Pavel Rajmicovi.

Hudební blok korunují ženy z židlocho-
vické farnosti, které pod vedením Tatiány 
Himerové a Moniky Grycové předvedou 
židovské modlitby gesty a modlitební tance. 
Myslím, že tato netradiční aktivita bude pro 
mnohé zcela nová, a věřím, že inspirativní. 
Můžete se zapojit, ženy se schází každou 
středu v 18:30 hodin v Komunitním centru.

Okolo 22. hodiny se program překlopí do 
tišší fáze. Martin Hladký přijde představit 

Lukáš Gryc 
Židlochovice

pozapomenutého nejen židlochovického 
literáta a buditele konce 19. století Bene-
še Methoda Kuldu. Hana Kessnerová nás 
zavede do básnického světa Louise Glück. 
Podobně jako repertoár Tříkrálového výbě-
ru, také tato americká básnířka není pri-
márně duchovní, Bůh jejím dílem prostu-
puje přirozeně. Za sbírku Divoký kosatec 
obdržela v roce 1993 Pulitzerovu cenu.

Farní kapela v programu loňské Noci kostelů / foto: S. Sommerová
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Noc kostelů zakončí adorace Nejsvětěj-
ší svátosti s tichými písněmi chval. To, co 
načerpáme, si poneseme provoněnou nocí 
za zpěvu slavíků do svých domovů. Nenech-
me si to pro sebe, dávejme dál. Láska a pokoj 
jsou jedny z věcí, ze kterých rozdáváním 
neubývá.

Přijďte na koncert do zámecké kaple

Jiří Meca pochází z Opavy, kde navštěvo-
val ZUŠ Václava Kálika v kytarové třídě p. uč. 
Jarmily Bystroňové. V kytarovém i hudeb-
ním vývoji mu velmi pomohli tatínek Petr a 
dědeček Jiří, kteří jsou také pedagogy kytary. 
Absolvoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě 
pod vedením MgA. Ondřeje Gilliga. Baka-
lářské i magisterské studium absolvoval na 
VŠMU v Bratislavě u prof. Jozefa Zsapky. Byl 
vybrán ke studiu v rámci Erasmu na Akade-

Mgr. art. Jana Zapletalová
Základní umělecká škola

mii Muzycznou im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach, kde studoval u ad. dr. hab. 
Marka Nosala.

Jiří Meca působí jako pedagog v ZUŠ Brun-
tál a na konzervatoři v Opavě, kde je vedou-
cím kytarového oddělení. Hraje na kytary 
Masaki Sakurai a Petr Vančata, má sbírku 
romantických kytar, na které uvádí sólové 
koncerty věnované skladbám 19. století. 

Skladby autorů 19. století
představí Jiří Meca v zámecké kapli

v Židlochovicích,
ve středu 15. června od 18 hodin.

Základní umělecká škola pořádá pro širokou veřejnost kytarový koncert v zámec-
ké kapli. Skladby autorů 19. století zahraje Jiří Meca.

NOC KOSTELŮ | 10. ČERVNA | PROGRAM: 
18:30 dílnička pro malé i velké | Monika Grycová a přátelé
19:45 úvodní slovo | O. Paweł Cebula
20:00 chvály a díky s farní kapelou
20:30 duchovní písně od nečekaných autorů (Dylan, Coldplay, Moby, Plíhal a další)
 občasná (ne)kapela Tříkrálový výběr
21:15 židovské tance a modlitby gesty | ženy z židlochovické farnosti
22:00 Beneš Method Kulda – nejen židlochovický kněz a literát | přednáší Martin Hladký
22:30 Louise Glück – Divoký kosatec | recituje Hana Kessnerová
23:00 adorace Nejsvětější svátosti s písněmi chval



Za ptactvem v Židlochovicích: Zvonohlík zahradní – Serinus serinus

Je to drobný ptáček s krátkým kuželovi-
tým zobákem. Svrchní strana těla, břicho 
a boky jsou vždy hustě čárkované, výrazný 
nadoční proužek se v týle spojuje s prouž-
kem lemujícím tváře, uprostřed tváře je 
světlá skvrna. 

Kostřec je světlý, u samce jasně žlutý, 
u samice matnější, zelenožlutý. Samec má 
jasně žluté čelo, u samice jsou tyto části těla 
světleji žlutobílé a skvrnitost na spodině těla 
začíná už od hrdla. Křídla s úzkou křídelní 
páskou a vykrojený ocas jsou černohnědé. 
U mladých ptáků žluť chybí, jsou hnědaví, 
silně podélně skvrnití. V České republice se 
jako hnízdící druh objevuje až v první polo-
vině 19. století. Hnízdí po celém území, hlav-
ně v nížinách a středních polohách. Přílet na 
naše území probíhá od poloviny března do 
dubna, odlet během září a října. V posled-
ních letech část ptáků zůstává i v zimě.

Pavel Trávníček
Židlochovice

HNÍZDĚNÍ
Hnízdí v zahradách, parcích, na hřbito-

vech, ve stromořadích a břehových poros-
tech. Malé hnízdo zvonohlíka je nejčastěji 
umístěno na bezu, ovocných stromech ve 
výšce maximálně 5 metrů nad zemí. Hníz-
dí dvakrát do roka, poprvé již od poloviny 
dubna, nejčastěji v květnu, druhé hnízdění 
probíhá do konce června. Snáší 4–5 vajec, 
která mají na světlém podkladu řídké reza-
vohnědé skvrnky, zhuštěné na tupém pólu, 
kde vytvářejí věneček. Sedí pouze samice, 
mláďata jsou zpočátku krmena matkou, 
později oběma rodiči. Hnízdo opouštějí po 
14–16 dnech, dalších asi 9 dnů jsou krmena 
mimo hnízdo, poté se rodina rozpadá.

Zvonohlík zahradní / foto: P. TrávníčekPoslechni si zpěv zvonohlíka

Kvalitní účast na letošních Bězích na Výhon

O kvalitě letošního startovního pole svěd-
čí třeba fakt, že prvních pět žen celkového 
pořadí doběhlo v rozmezí necelých padesáti 
vteřin, což je na podobně obtížných závo-
dech poměrně ojedinělé. Mezi muži se na 
startu zase sešlo několik celkových vítězů 
z minulých ročníků včetně držitele platného 
traťového rekordu Filipa Záveského z AK 
Iscarex Česká Třebová. 

Závod žen pro sebe nakonec rozhodla Jaro-
slava Ježková z Predator Workoutu Brno, která 
finišovala v čase 26:29 a za traťovým rekordem 
Zuzany Ožanové zastala o pouhých 46 vteřin. 
Na druhém místě se umístila Jana Olejníčko-
vá z OILS Teamu (26:43), celkově třetí pak 
doběhla vítězka kategorie Ženy B Pavla Paří-
ková z Meteoru Brno (26:48). Celkově čtvrtá 
se umístila téměř domácí Barbora Kopřivová 
startující za Sokol Přísnotice (26:54).

Mezi muži zůstalo vítězství „skoro doma“. 
Ve výborném čase 21:46 všem utekl František 
Mahovský z Blučiny. Za ním finišovali na dru-
hém a třetím místě borci z AK Iscarex Česká 
Třebová Jaroslav Tlapák (22:06) a Filip Záves-
ký (23:06). 

Tomáš Klášterecký, DiS.
Židlochovice

Běhy na Výhon, kategorie Lidový běh / foto: M. Mžíček 

LIDOVÝ BĚH
V rámci lidového běhu vyrazilo na Výhon 

32 účastníků, především rodičů s dětmi, ale 
také mladých ambiciózních závodníků. Mezi 
chlapci zvítězil David Marek z Blučiny, mezi 
dívkami Natálie Rosová. V rodinných týmech 
(ten museli tvořit alespoň tři závodníci ze dvou 
generací jedné rodiny) si vítězství odnesli Svo-
boďáci ze Židlochovic.

Velké poděkování za to, že snad všichni 
závodníci odjížděli domů spokojeni, patří 
všem sponzorům závodu: město Židlochovi-
ce, zahradnické centrum Hortis, Cezava a. s. 

Blučina, PM Bike Židlochovice, Fusky z lásky 
Blučina, Sýkora sportswear Blučina, řeznictví 
Flajšingr Židlochovice, Centrum digitální-
ho tisku Židlochovice, AGS Židlochovice a 
Triexpert Brno. První letošní melouny do cíle 
pak dodal obchod ovocem a zeleninou Hynek 
Jokver Židlochovice. 

Výtěžek ze startovného se na Výhonu vrací 
tradičně na dobročinné účely. Letos jsme tak 
mohli částkou 11 700 Kč podpořit veřejnou 
finanční sbírku za účelem zmírnění následků 
ozbrojeného konfliktu na Ukrajině a pomoc 
válečným uprchlíkům umístěných ve městě.

Sedmý ročník oblíbené běžecké akce se vydařil ke spokojenosti účastníků i pořadatelů. Krásné počasí i prostředí Komunitního 
centra, vysoká účast devadesáti závodníků z celé ČR a také nesmírně kvalitní startovní listina v hlavních kategoriích mužů 
i žen daly zapomenout na nešťastná „covidová léta“.

13Život ve městě / Volný časwww.zidlochovice.cz

POTRAVA
Potravu sbírají hlavně ze země, ta se skládá 

ze semen plevelů a kulturních rostlin a jejich 
zelených částí, příležitostně požírají i bezob-
ratlé. 



František Boleloucký: sokol a odbojář

Narodil se dne 6. ledna roku 1896 v Lovčič-
kách. Vystudoval nižší gymnázium v Bučovi-
cích a hospodářskou školu v Přerově. V roce 
1914 odmaturoval a krátce působil jako 
hospodářský adjunkt ve Slavkově u Brna. 
Za 1. světové války byl odveden na srbskou 
frontu, kde byl v roce 1916 zraněn průstře-
lem levé ruky. Po válce působil jako učitel 
na hospodářských školách v Jaroměřicích 
nad Rokytnou a v Boskovicích. V roce 1924 
se v pouhých 28 letech stal ředitelem Zem-
ské odborné hospodářské školy v Dačicích 
a souběžně získal titul doktora technických 
věd (RTDr.) v oboru zemědělské inženýrství 
na Vysoké škole zemědělsko-lesnické v Brně. 
Název jeho rigorózní práce byl Antagonis-
mus iontů vápenatého a hořečnatého v řepě 
cukrovce.

V Dačicích ale nepůsobil příliš dlouho, 
v roce 1927 byl totiž jmenován ředitelem 
hospodářské školy v Židlochovicích, která 
sídlila v budově dnešního gymnázia. V Žid-
lochovicích také dosáhl největšího věhlasu. 
Svými aktivitami se rozsáhle podílel na spo-
lečenském životě v obci. Působil v několika 
spolcích, byl členem Republikánské strany 
zemědělského a malorolnického lidu, vstou-
pil do místního Sokola a posílil tak družstvo 
mužů. V roce 1938 se zúčastnil X. všesokol-
ského sletu v Praze, kde cvičil ve skladbě Pří-
saha republice.

V roce 1929 organizoval úspěšnou okresní 
hospodářskou výstavu. O rok později prová-
zel prezidenta Masaryka po budově hospo-
dářské školy.

Už během svého působení v Dačicích začal 
přispívat do zemědělských časopisů (např. 
Moravský hospodář), několik let v Židlocho-
vicích vydával periodikum Jižní Morava. Na-
psal také řadu odborných publikací: dvou-
dílnou Soukromou ekonomiku zemědělskou, 
brožuru Některé hospodářské otázky jižní 
Moravy, sborník Meruňka a broskev ad. Prá-
vě na propagaci pěstování meruněk se jeho 
činnost nejvíce soustředila, v roce 1932 do 
jednoho z článků napsal: „Meruňky ze žid-
lochovských poloh vynikají oproti meruňkám 
z jiných nejen chutností, nýbrž i jemnou jakos-
tí, takže se o ně jeví zájem nejen v kraji, nýbrž 
i v mnoha místech v republice.“ V roce 1933 

Jan Hroudný
Židlochovický vlastivědný spolek

se mu dokonce podařilo zorganizovat výsta-
vu židlochovických meruněk v Praze. Vyni-
kal i v tvorbě učebních pomůcek, lze zmínit 
učebnici Početnice pro nižší školy zemědělské. 
Některé jeho články se dotýkaly i politické 
situace, už v roce 1934 varoval před fašis-
mem a zdůraznil nutnost vydat se zpět na 
cestu demokracie.

Neméně zajímavá je i beletrie, jíž se věnoval. 
Vedle historického románu Rektor Samuel a 
sbírky povídek Moravské město, situované do 
Židlochovic, představuje jeho nejzajímavější 
dílo antiutopický Komunistický stát. Podaři-
lo se mi nalézt pouze jediný výtisk této útlé 
knížky. Boleloucký ji napsal pod pseudony-
mem E. Delta. Kritizoval v ní komunismus 
sovětského typu – v naší literatuře té doby se 
jedná o poměrně ojedinělý úkaz.

Zlom v jeho životě nastal po okupaci čes-
kých zemí nacistickým Německem. Dne 
17. února 1939 (tedy ještě před okupací) se 
v Židlochovicích účastnil likvidační schůz-
ky jednoho ze středisek branné výchovy. Ta 
se později stala podnětem pro vznik místní 
buňky odbojové organizace Obrana národa. 
Boleloucký v ní zastával jednu z vedoucích 
pozic. Odboj se soustředil na plánování celo-
národního povstání proti nacistickým oku-
pantům.

Na jaře roku 1942 však došlo k vlně zatýká-
ní v okolních obcích (Klobouky u Brna, Raj-
hrad). František Boleloucký byl dne 13. dubna 
předvolán gestapem do Brna, v následujících 
dnech byli zatčeni i zbylí členové Obra-
ny národa v Židlochovicích. Všichni byli 
podrobeni krutým výslechům. Boleloucký 
se i přesto dokázal se svými spoluvězni dělit 
o jídlo. Po atentátu na R. Hey-dricha došlo 
k vyhlášení druhého stanného práva a začaly 
masové popravy zatčených odbojářů. Franti-
šek Boleloucký byl dne 21. června roku 1942 
odsouzen stanným soudem v budově dnešní 
Právnické fakulty MU v Brně k trestu smrti 
a ke ztrátě veškerého majetku. Rozsudek byl 
vykonán téhož dne ve dvě hodiny odpoled-
ne na popravišti Kounicových kolejí v Brně. 
Zanechal po sobě ženu a dceru.

Nejhmatatelnější vzpomínku na Františka 
Bolelouckého dnes v Židlochovicích před-
stavuje pamětní deska v budově gymnázia. 
O jeho významu snad nejvíce svědčí, že ji 
jeho památce věnovali „vděční zemědělci“. 
Právě jim byl svou činností nejvíce prospěš-
ný a nejvíce se zasloužil o jejich vzdělání.

Zdroje:
Převzato a zkráceno z mé Středoškolské odborné 

činnosti František Boleloucký a Obrana národa na 
Židlochovicku.

František Boleloucký představuje jednu z nejvýznamnějších osobností židlochovického regionu z období první republiky. 
Zasloužil se o pokrok v zemědělství, rozsáhlá byla jeho pedagogická, publicistická a literární činnost. Po nacistické okupaci 
v roce 1939 vstoupil do odbojové organizace Obrana národa.

František Boleloucký byl popraven 21. 6. 1942
foto: Vlastivědný spolek

Výsledek sbírky Český den proti rakovině v Židlochovicích
Vybrali jsme nejvyšší částku od roku 1999. Celkový výnos sbírky činí 28.615 Kč.

Děkujeme všem dárcům!
Dobrovolníci ze septimy gymnázia a Mgr. Marková
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Z historie kina v Židlochovicích: Kino přečkalo těžké časy – 2. část

KINO PŘEČKALO TĚŽKÉ ČASY
Ani kritické roky 1938–1939 nepřeruši-

ly činnost našeho kina. Vzhledem k Němci 
zabraným územím kolem Židlochovic vzni-
kaly problémy s dopravou filmů z půjčovny 
a zpět. Přesto v roce 1938 bylo, kromě nauč-
ného cyklu Osvětového sboru, promítnu-
to 79 filmů a v roce následujícím 86 filmů. 
V roce 1940 zakoupil Sokol druhý promítací 
přístroj, čímž se zvýšila kvalita představení, 
neboť odpadly přestávky nutné pro nasazení 
dalšího filmového kotouče do promítačky. 

KINO ZA PROTEKTORÁTU
Se vznikem protektorátu velmi rychle pro-

jevili zájem o sokolské kino místní Němci a 
po zrušení Sokola v roce 1941 bylo kino Něm-
ci zabaveno a s novým personálem a názvem 
Viktoria začalo plně sloužit „nové kultuře“ 
velkoněmecké říše. Zahajovací představení 
nového kina bylo honosně oznámeno na září 
1941 a Němcům záleželo na hojné účasti Če-
chů jako projevu loajality k novým poměrům. 
Agitaci podpořila první vlna zatýkání židlo-
chovických občanů gestapem, a tak úvodní 
představení filmu Krb bez ohně budilo spíše 
strach než zájem. Do konce roku odehrálo 
kino ještě 23 představení o sobotách a nedě-
lích a jeho činnost pokračovala i v dalších 
letech. Mnozí židlochovičtí Češi přestali kino 
navštěvovat a chodili raději do kina v Hrušo-
vanech. Toto počínání bylo hodnoceno jako 
činnost Němcům nepřátelská a mohla mít 
i životu nebezpečné následky. Byly promítá-
ny filmy většinou německé, české filmy měly 
německé titulky. Každému filmu předcházelo 
promítání filmového týdeníku vždy se zábě-
ry vítězících německých vojsk a další krátký 
propagandistický film. Tato část představení 
byla často provázena hlasitými protesty čes-
kých diváků z anonymní tmy sálu, i když na 
začátku každého představení bylo promítáno 
upozornění, aby se diváci zdrželi jakýchkoliv 
projevů Říši nepřátelských. A tak se ze zába-
vy stávalo občas i nebezpečné politikum.

Kino Viktoria působilo až do konce vál-
ky. Nedělní odpolední představení bývala 
vyhrazena německým filmům. V lednu 1943 
se pořádala zvláštní představení pro dělníky 
ve zbrojním průmyslu, což se týkalo dílen 
v cukrovaru. Vstupné bylo zvýšeno na 8, 6, 
4 a 3 koruny.

PO ROCE 1945
Rok 1945 od svého počátku nenechá-

val nikoho na pochybách, že bude rokem 
návratu svobody. Kino v tomto roce hrálo 
až do 12. dubna. Na další týden, s přibližu-
jící se frontou, byly připraveny k promítání 
český film Tetička a německý film Loutky. 

převzato z materiálu
Eduarda Vyhlídala

Ale válečné události byly rychlejší, a tak 
místo promítání domovnice sokolovny oba 
filmy v obavě z jejich zničení zakopala na 
dvoře sokolovny. Naštěstí filmy nebyly v 
zemi dlouho. 17. dubna obsadila Židlochovi-
ce Rudá armáda a vzniknuvší Národní výbor 
předal kino po uprchlém vedoucím opět do 
rukou Pospíšilovi s příkazem co nejrychlejší-
ho obnovení provozu. 

Ale následná prohlídka promítací kabi-
ny poskytla všem velmi nemilé překvapení. 
Bylo zjištěno, že během několika dní, kdy pro 
bojové akce bylo obyvatelstvo města ukryto 
ve sklepích svých domů, stačil někdo promí-
tací kabinu kina vyloupit a vandalsky poni-
čit. Z kabiny zmizely objektivy promítaček, 
gramofon, reostat a další věci potřebné pro 
chod kina se válely po podlaze v nepoužitel-
né směsi. Rovněž promítací plátno bylo silně 
poškozeno. Jen díky velkému úsilí promí-
tače a solidaritě kin okolních obcí se poda-
řilo splnit příkaz Národního výboru a kino 
uvést do provozuschopného stavu. Z rozkazu 
vojenského velitele města se první pováleč-
né filmové představení konalo 1. května, a to 
zdarma. Byly promítány oba uchované filmy. 
Film Loutky odpoledne pro děti, pro dospělé 
pak večer film Tetička. Obě představení byla 
hojně navštívena, polovina sálu byla vyhra-
zena pro vojáky, kteří též vykonávali pořada-
telskou službu.

Život města se rychle vracel do mírových 
poměrů. Již 4. května byl divákům nabídnut 
další film s poetickým názvem Píseň lásky. Po 
prožitých válečných zkušenostech jistě vítaná 
změna námětu. Toto však již bylo normální 
představení s plakáty po městě a okolí. Pro-
gram se opakoval i 6. května a byl zpestřený 
o ruský žurnál a krátký film o prvním máji. 
Tyto filmy zapůjčilo pojízdné vojenské kino 
projíždějící Židlochovicemi. Film o 1. máji 
byl doprovázen neustále se opakující sovět-

skou hymnou, tedy diváci zhlédli film ve sto-
je. Potleskem doprovázeli ty záběry, na nichž 
se objevil J. V. Stalin.

KINO ŽIDLOCHOVICE
– STÁTNÍ PODNIK

5. května 1945 byl ustavující schůzí zno-
vu obnoven kinoodbor Sokola ve stejném 
složení, v jakém svoji činnost v roce 1941 
ukončil. Administrativně bylo kino Viktoria 
zrušeno a všechen inventář i finanční hoto-
vost byla předána opět českému kinu, na jehož 
český název byla vypsána soutěž. Pro novou 
etapu své činnosti dostalo kino název Odboj. 
Dlouho však v rukou Sokola nezůstalo.

V průběhu roku 1945 byly všechny insti-
tuce zabývající se filmem zestátněny, včetně 
kin. I naše kino Odboj se od 4. srpna 1945 
stalo státním podnikem, který se v Židlocho-
vicích uvedl projekcí filmu Cesta do hlubin 
študákovy duše. Vznikem státního podniku 
přestaly všechny sokolské bezplatné služby a 
kino mělo kromě vedoucího i státem placené 
zaměstnance nutné pro provoz podniku. Fil-
mová představení se konala v pátek, sobotu a 
v neděli. Ve zbytku roku se promítačky roz-
jely ještě 54krát. V roce 1946 zhlédlo 49 celo-
večerních filmů 27 830 diváků, což je v prů-
měru 189 diváků na jedno promítání.

Příčinou této vysoké návštěvnosti byl pest-
rý repertoár, neboť do distribuce se dostávaly 
zahraniční filmy za protektorátu zakázané a 
tento výpadek diváci pilně doháněli.

Rok 1947 byl pro činnost kina méně příz-
nivý. Do 20. dubna bylo promítnuto 14 filmů, 
ale pak byla činnost kina ukončena, neboť 
po tomto datu se začalo s bouráním budovy 
kasina, aby mohla být postavena nová, své 
době a požadavkům kultury odpovídající 
sokolovna.

pokračování na další straně >>
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Rok 1947, stavba nové sokolovny s divadelním sálem a zabudovaným kinem / foto: archiv města



Meme history: Rubrika z historie města 

Odpověď z minulého čísla:
Antonín Coufalík

Antonín Coufalík se narodil 3. června 1871 
v Kovalovicích u Kojetína. Učitelský ústav 
vystudoval v letech 1886–1891 v Brně a již 
roku 1891 nastoupil jako učitel v Ivančicích, 
od roku 1892 pak v Křepicích a v sousedních 
Nikolčicích. Antonín Coufalík nastoupil na 

PhDr. Stanislav Rubáš
Židlochovice

místo nadučitele v české obecné škole v Žid-
lochovicích 2. března 1906. Šířil zde myšlenky 
českého národního uvědomění a zásadu ,,čes-
ké dítě do české školy“. Po vyhlášení Česko-
slovenska na podzim roku 1918 byl Antonín 
Coufalík členem skupiny jednající s Národ-
ním výborem v Brně o dozoru nad tehdejším 
židlochovickým zastupitelstvem, v němž byl 
podíl Němců. Nakonec se členem této dozorčí 
komise sám stal. 

Učitelské místo opustil Antonín Coufalík 
roku 1932. Členem židlochovického zastupi-
telstva byl ale až do roku 1941. Na podzim 

roku 1938 patřil mezi občany, kteří na zákla-
dě sčítání lidu ovlivnili to, že Židlochovice 
nebyly odtrženy od Československa. Po válce 
již nevstoupil do veřejného života. Po krátké 
nemoci zemřel 21. října 1951 ve věku osmde-
sáti let. Je pohřben v Židlochovicích. 

Výhercem je pan L. Zoubek.

Jak se jmenuje vyobrazená osobnost? Svoji 
odpověď zašli na: memehistory@seznam.cz
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Zatímco technické vybavení kina čekalo 
na tuto chvíli ve skladu, občasná promítání 
naučných filmů pořádané Osvětovým sbo-
rem se pořádala ve škole. Filmy dodávala 
okresní půjčovna filmů v Hustopečích.

PŘICHÁZÍ BAREVNÝ FILM
Stavba nové sokolovny úspěšně rostla a 

její divadelní sál se zabudovaným kinem byl 
v roce 1949 hotov. Veřejnosti se otevřel popr-
vé 16. července promítnutím filmu z váleč-
ných povídek Jana Drdy Němá barikáda. 
V novém provozu byl zařazen další promí-
tací den – středa. Promítané filmy v našem 
kině však měly stále jednu podstatnou vadu 
– nebyly barevné. Tento nedostatek byl pře-
konán 20. listopadu 1949, kdy byl třikrát po 
sobě spokojeným divákům promítnut ang-
lický film Zloděj z Bagdádu. Barevných filmů 
přibývalo, zemí původu filmů také a divá-

Z historie kina v Židlochovicích

>> pokračování z předchozí strany ci ocenili, když se na plátně objevily filmy 
dabované ze studia pro úpravu zahraničních 
filmů, které vzniklo na Barrandově.

Nové politické poválečné uspořádání světa 
naši zem začlenilo do vzniknuvšího tábora 
socialismu, jehož ideje určily novou náplň 
filmu. Kromě kulturní zábavy byly filmy 
součástí mnoha akcí osvětově propagačních. 
V roce 1951 před jarními polními pracemi 
byla ve všech krajích republiky zorganizo-
vána akce s názvem Filmové jaro na vesnici 
– přehlídka sovětských a českých filmů, před 
jejichž promítáním referent z ONV přednesl 
referát na aktuální, v té době většinou kolek-
tivisticko-zemědělské téma. Na Židlochovic-
ku tato akce proběhla v březnu v 15 obcích. 
V repertoáru kina převažovaly sovětské filmy, 
ale nejúspěšnějším filmem roku byl barevný 
rakouský snímek s krasobruslařskou tema-
tikou Jaro na ledě. I přes poměrně vysoké 
vstupné 20 Kč byla všechna představení zcela 
vyprodána. Novinkou v provozu kina bylo 

zavedení nedělních dopoledních představe-
ní pro děti jako alternace návštěvy kostela 
v rámci nástupu ateistické výchovy národa.

Obdobou předválečné činnosti Osvětové-
ho sboru byla podnikem Státní film organi-
zována Filmová univerzita. Jednotlivé lekce 
sestávaly ze čtyř naučných filmů a přednášek 
k nim. Tematicky byly lekce zaměřeny na pří-
rodovědu, techniku, poznávání světa a kultu-
ru. Tato akce měla u veřejnosti kladný ohlas. 
Méně se již líbilo, že některé filmy ze západ-
ních zemí směly být v místě promítnuty jen 
jednou i přes velký zájem publika. Na progra-
mu je stále více barevných filmů a objevují se 
filmy dvoudílné a výpravné velkofilmy.

Konec druhé části.
Texty opravila, doplnila a rozšířila
o obrazový materiál Dana Vedra.



Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Kateřina Tučková: Bílá Voda

Téměř sedmisetstránkový román popisující osudy řeholnic a dalších lidí 
spjatých s internačním klášterem v Bílé Vodě v Rychlebských horách. Celý 
příběh je protkán dokumentárními vsuvkami, díky nimž je barvitější a zají-
mavější.

rubriku zpracovává: Eva Procházková, knihovnice

Nové knihy

pokračování na straně 19 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
BRADFORD – Nástrahy 
minulosti, STERN – Kávová 
dynastie, PETERS – Chýše 
v močále

Společenské romány
PRETTIN – Příliv a odliv, 
WILKOVÁ – Až uvidíš moře, 
LESTER – Dům na Riviéře

Historické romány
SULLIVAN – Poslední 
zelené údolí, VONDRUŠKA 
– Morový testament, BLA-
HOVÁ – Příběh slunečnice

Romány českých
a slovenských autorů
VRCHOVSKÝ – Statek, TUČ-
KOVÁ – Bílá voda, HARASI-
MOVÁ – Volným pádem

Humoristické romány
ŠILHOVÁ – Hřích mám 
pořád v záloze, VOGEL 
– Sám mezi ženami 
– kohout

Fantasy a sci-fi romány
JARVIS – Světla nad 
Prahou, HAIG – Půlnoční 
knihovna

Detektivní romány
a thrillery
MICHAELIDES – Panny, 
GRUBER – Vražedné 
pohádky, FRASIER – Najdi 
mě, BARKER – Volající

Životopisy
a autobiografické
příběhy 
LITTLE – Sestry Chanelovy, 
STERNLICHT – Hančina 
cesta

Literatura faktu
MITROFANOV – Mrazík 
s pendrekem v ruce

Cizojazyčná literatura
OLŠOVSKÁ – Neviditelný, 
OLŠOVSKÁ – Pes basker-
villský

Komiksy
TOBIN – Zaklínač: Liščí děti, 
SAKAI – Usagi Yojimbo: 
Roční období
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Kulturní a sportovní akce v červnu 2022
VÝSTAVY:	
1.–20. 6. | VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
VRATISLAVA HNÁTKA
místo, pořádá: Městská knihovna Židlochovice

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE:	
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

10. 6., 18:30 | NOC KOSTELŮ
místo: kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá: Farnost Židlochovice

11. 6., 18:00 | BABSKÉ HODY
místo: náměstí Míru
pořádá: Kanava

13. 6., 14:30 | MALOVÁNÍ V ZAHRADĚ
místo: zahrada Robertovy vily
pořádá: Základní umělecká škola

13.–17. 6. | TÝDEN VĚDY
místo: sál Komunitního centra,
 gymnázium
pořádá: Gymnázium Židlochovice

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

15. 6., 18:00 | KONCERT: GUITAR-19
místo: zámecká kaple
pořádá: Základní umělecká škola

16. 6., 19:00 | EVA TURNOVÁ: PROCHÁZKA 
TURNOVÝM HÁJEM
místo: nádvoří Komunitního centra
pořádá: Městské kulturní středisko
vstupné: 150 Kč

18. 6., 8:00–13:00 | FARMÁŘSKÝ TRH
místo: náměstí Míru
pořádá: Městské kulturní středisko

18. 6. 14:00–17:00 | RODINNÝ CYKLOVÝLET
místo: sraz na fotbalovém hřišti
pořádá: Komise sportu a mládeže

19. 6., 10:00 | ŠAŠKOVÁNÍ S TÁTOU 2
místo, pořádá: bistro Bystrá Židle

24. 6., 19:30 | LETNÍ VEČER S BIOGRAFEM
místo: zahrada Robertovy vily
pořádá: Městské kulturní středisko

26. 6. | DEN UMĚNÍ
místo: Židlochovice
pořádá: Městské kulturní středisko

27. 6., 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
místo: klubovna Komunitního centra
pořádá: starosta města

PŘIPRAVUJEME V ČERVENCI A SRPNU:	
16. 7. | MERUŇKOBRANÍ
místo: náměstí Míru,
 areál Komunitního centra
pořádá: Městské kulturní středisko
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Rozjeďte se vstříc novým zážitkům v inovovaném provedení 
modelu KAROQ. K fi nancování CHYTŘE navíc zdarma získáte 
předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 najetých 
kilometrů.

Vzorový příklad úvěru na vůz  ŠKODA KAROQ 1,0 TSI 81 kW Ambition v ceně 638 900 Kč, při fi nancování 
se ŠKODA Financial Services v ceně 638 900 Kč, splátka předem 191 670 Kč (30 %), výše úvěru 
447 230 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 534 263 Kč, celkové platby 
za úvěr vč. pojištění 581 975 Kč, RPSN vč. pojištění 11,410 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná 
splátka 366 011 Kč, měsíční splátka úvěru 4 674 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 5 999 Kč, úroková 
sazba p. a. 7,09 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10 % spoluúčast) 
s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 
10 000 Kč). Další parametry jsou: min. 31 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou 
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností 
ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Platí při předání vozu zákazníkovi do 30. 11. 2022.

S měsíční splátkou 
již od

Ilustrativní fotografi e

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,7–8,0 l/100 km, 123,2–181,0 g/km

NOVÁ ŠKODA

Již od
KAROQ

AGROTEC a. s. 
Chrlická 1153
664 42 Modřice
Tel.: 548 133 810
www.agrotecauto.cz

638 900 Kč

5 999 Kč

SKODA_KAROQ_inzerce_modrice_190x131.indd   1 10.5.2022   8:21:56

Dušan Makaj  www.enproma.cz

E-aukční portál, s.r.o.

– Zajistíme vám co možná nejnižší objektivní ceny 
elektřiny a plynu s dlouhodobým profesionálním 
servisem.  

 
– Vytváříme pro vás energetickou samostatnost, pomocí 

fotovoltaických elektráren, tepelných čerpadel a dalších 
technologií, které jsou pro vás dosažitelné. 

 
– Zajistíme veškeré dotace s možností finanční podpory.

ÚSPORY V ENERGIÍCH 
ENERGETICKÁ 

SAMOSTATNOST

Kontakt: ENPROMA – Dušan Makaj 
tel.: 603 454 705 

www.enproma.cz 
e-mail: enproma@enproma.cz 

Prodej palivovŽho
dřeva 

Nab’z’me št’panŽ měkkŽ palivovŽ dřevo, nařezanŽ na pol’nka 
o velikosti 33 cm
smrk/borovice/modř’n

¥ Cena 900 Kč za prostorově sypaný metr (prms)
¥ Minim‡ln’ odebranŽ množstv’ je 1 auto, tj. 10-13 prms
¥ Cena dopravy dohodou

Lokalita: Brno a okol’
V’ce informac’ na tel: +420 731 214 373

Lesy Kozak, s.r.o.
IČO: 06461786, DIČ: CZ06461786
Masarykova 67, 74245 Fulnek, CZ
e-mail:  info@lesykozak.cz
web:     www.lesykozak.cz



Naučná literatura
CÍLEK – Ruka noci podaná, 
HÜSLER – Vojenské stezky 
v Dolomitech, ČERMÁK 
– Hovory o světě

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
HEPWORTH – Jak to fun-
guje – Traktor

Pohádky
NEPIL – Strakaté pohádky, 
WEINGARTNER – Nejkrás-
nější vánoční dárek

Pohádkové příběhy
HORÁČEK – Kamarád pro 
medvěda, SMOLÍKOVÁ 
– Čertice Dorka

Fantasy a sci-fi příběhy
PAULOVÁ – Alma a Svět 
obrazu, CAST – Sestry ze 
Salemu 1: Zaklínačky potíží

Komiksy
MATOCHA – Prašina: Křído-
vý panáček

Dívčí romány
DUGAN – Některé holky 
ano, BENNETT – Cesta za 
štěstím

Kouzelné čtení – interak-
tivní (mluvící) knihy
LAŠTOVIČKA – Policista, 
SKALOVÁ – Pohádkové 
učení

Naučná literatura
ŠPAČEK – Dědečku, vyprá-
věj o Praze, PÍRO – Z čeho 
se to vyrábí aneb Rostou 
tužky v lese?

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

KříŽidle Vítka Funka:
Zahradničení

Mladý postranní výhonek kmene
Mandelinkovitý brouk, škůdce v zahradách
Vymlácené a usušené stonky a stébla obilnin
Víceleté rostliny v záhonku
Způsob rozmnožování rostlin, kdy dvě části rostlin srostou v jednu
Strom plodící broskve
Nemoc révy vinné

TAJENKA: Jedna z oblíbených odrůd meruněk, která byla vyšlechtěna v USA a selektována 
na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně (obec Lednice). Jde o velmi ranou odrůdu.
(Rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje.) 

Rozluštění tajenky z minulého čísla: Knihtisk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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inzerce

autor kresby: Kateřina Dratvová, 13 let
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Běhy na Výhon, rodinný tým / foto: M. Mžíček

První svaté přijímaní dětí ze židlochovické farnosti / foto: S. Sommerová

ZŠ, disciplíny se zaměřením na životní prostředí / foto: R. Ivičič

Studenti gymnázia, sbírka Český den proti rakovině / foto: H. Marková

První svaté přijímání přijalo 16 dětí z farnosti / foto: S. Sommerová

ZŠ, Společně ujít obvod republiky / foto: R. Ivičič

Běhy na Výhon, při startu / foto: M. Mžíček
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Jarní farmářský trh, další proběhne 18. června / foto: L. Betášová


