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V minulém rozhovoru jste zmínil téma 
plánovaných sociálních bytů, mohl byste 
být konkrétnější?

Město Židlochovice v současné době 
podalo projekt na výstavbu sociálních bytů. 
Nezahrnuje však výstavbu nových bytů, ale 
rekonstrukci stávajících, plánovaných pro 
potřeby sociálního bydlení. Pod sociálním 
bydlením je však potřeba si představit nejen 
bydlení pro bezdomovce, ale především 
poměrně kvalitní byty pro občany, kteří se 
dostali do tíživější sociální situace. V našem 
případě se konkrétně jedná o rekonstrukci 
několika bytů na ulici Komenského a také 
stávajících nebytových prostor v objektu 
bývalé fořtovny v cukrovarském areálu. Sou-

Jan Vitula: Sociální bydlení neznamená automaticky bydlení pro bezdomovce

časně počítáme i s projektem na rekonstrukci 
buněk v areálu naproti Adosy a také s jednou 
až dvěma bytovými jednotkami v prostoru 
u cihelny.

Můžete přiblížit hlavní motivace tohoto 
záměru?

Lidská společnost je komunitní a je pro 
ni zcela přirozené pečovat o své slabší čle-
ny. Zvlášť typické je toto chování ve společ-
nostech s křesťanskými kulturními kořeny. 
Myslím, že jde o v historii velmi osvědčené 
opatření a my ho nyní pouze přizpůsobuje-
me moderní době. Touto péčí nerozumíme 
pouze pokrytí základních potřeb, jako je byt 
a strava, ale také zapojení do společnosti.

Sledujete tím jakousi resocializaci neboli 
opětovné začlenění do společnosti?

Ano, dle mého názoru, pokud se chceme 

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

vyhnout trvalým problémům, je potřeba 
s těmito lidmi pracovat daleko intenzivněji. 
I z toho důvodu chystáme také další projekt, 
v jehož rámci bude zahrnut pracovník, kte-
rý se bude těmto lidem intenzivně věnovat. 
Touto péčí mám na mysli především stálou, 
každodenní práci. Cílem by měla být obnova 
základních sociálních a pracovních návyků. 
Jsem smířen s tím, že jde o dlouhodobou 
snahu bez jistého výsledku. Považuji to ale za 
naši povinnost.

Jde tedy o prevenci?
Především se domnívám, že každá společ-

nost, která chce být zdravá, musí stavět na 
fungujících komunitách. A péče o sociálně 
slabší je přesně ta oblast, která do takového 
vnímání světa patří. Stát si nikdy nebude 

Tradiční židlochovické hody
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umět poradit na úrovni jednotlivce, jeho 
úlohou je pouze vytvářet vhodné prostředí. 
Nakolik se to našemu státu daří, ať si posou-
dí každý sám. Jsem však přesvědčen, že bez 
takovýchto aktivit by bylo jen otázkou času, 
kdy bychom začali pozorovat nárůst negativ-
ních dopadů na celou společnost.

Čili se bavíme hlavně o penězích.
Je to také o penězích, ale především o 

vzájemné komunikaci. Měl jsem možnost s 
některými z těchto lidí hovořit a jsem pře-
svědčen, že to nejdůležitější, co jim můžeme 
nabídnout, je náš zájem. Uvědomme si, že 

o tom, jak budou vypadat naše životy, často 
rozhodují drobné náhody. Ne vždy, ale často 
se do krizových životních situací nedostává 
jedinec vlastní vinou a v takovém okamžiku 
je důležité mít připravenou účinnou pomoc-
nou ruku.

Jde tedy o řešení konkrétní krize nebo 
vizi společnosti do budoucna?

Jde o hledání způsobu existence ve spo-
lečenství, v našem konkrétním případě tím 
míním město Židlochovice. Jde o naplnění 
humanismu v naší společnosti, aby byla při-
pravena přirozenou cestou vnímat a pečovat 
o všechny své členy.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na tradiční setkání u šálku čaje, v úterý 24. října od 18 hodin v restau-
raci Za komínem. Těším se na vaše postřehy a náměty k chodu města.

Ing. Jan Vitula, starosta

Starosta vybírá adepty na odemčení školních dveří / foto: Milena Moudrá 

V hlavní roli děti: zahájení školního roku v nové budově

Jen jeden je ten správný klíč / foto: Milena Moudrá Slavnostní přestřižení pásky / foto: Milena Moudrá 
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Otázky pro Bc. Lenku Bráz-
dovou, členku rady města:

V Židlochovicích jsme si na bez-
domovce zvykli, během léta se 
však objevily zcela nové tváře. Jde 
o přechodný jev?

O přechodný problém ani tak moc 
nejde. Sociální odbor se stará o celou 
řadu těchto lidí. Někteří se pohybují 
v Brně na ubytovnách, někteří bydlí 
v buňkách na okraji Židlochovic a 
skuteční bezdomovci, kteří se v Žid-
lochovicích aktuálně pohybují, jsou 
tři osoby. Většinou se potýkají se 
závislostí na alkoholu nebo krimi-
nální minulostí. Pokud nechtějí do 
Brna na ubytovnu, zůstávají v Židlo-
chovicích a posedávají na lavičkách. 
V létě je jich vždy více. Právě pose-
dávání a pití alkoholu na veřejnosti 
by měla zamezit nová vyhláška, která 
bude projednána na nejbližším zase-
dání zastupitelstva. Jejím obsahem je 
zákaz požívání alkoholu na některých 
vyhrazených místech ve městě, na 
prostranstvích u škol, úřadů, zdravot-
nických zařízení a také na hřištích pro 
děti. Na dodržování vyhlášky bude 
dbát městská policie.

Je možná prevence proti nežá-
doucímu shlukování těchto osob?

Myslím, že velkým pomocníkem 
v regulaci pohybu těchto osob by 
mohla být právě zmiňovaná vyhláška, 
pokud ji zastupitelstvo schválí. Pre-
vencí je hlavně s těmito osobami pra-
covat, motivovat je ke kvalitnějšímu 
životu. Nabízíme jim možnost vykou-
pat se v hygienickém středisku Domu 
s pečovatelskou službou, nebo si zde 
nechat vyprat prádlo. Sociální odbor 
je schopen jim pravidelně zajistit čis-
té oděvy. Některým dodává oblastní 
charita potravinové balíčky. Snažíme 
se je zapojit do nenáročných činností, 
například zametání chodníku a dvo-
ra Domu s pečovatelskou službou, 
okopávání záhonků a jiné práce, kte-
ré by je měly motivovat zvyknout si 
pracovat, v nejlepším případě chodit 
pravidelně do zaměstnání. Dalším 
významným krokem je podle mého 
názoru přijetí nového terénního soci-
álního pracovníka, který bude mít 
mimo jiné na starosti výhradně tyto 
osoby, dále osoby dlouhodobě neza-
městnané a jiné problémové občany. 
Dobrým návodem pro práci terénní-
ho sociálního pracovníka by měla být 
nová koncepce „Návrat na trh práce“, 
kterou schválila na svém jednání rada 
města Židlochovice a bude v brzké 
době zveřejněna na webových strán-
kách města Židlochovice pod odka-
zem Sociální aktivity, který v součas-
né době aktualizujeme.

Opravy chodníků podřizujeme dotačním možnostem

Jak jsem již dříve avizoval a jak mohli všich-
ni pozorovat, proběhly v našem městě poměr-
ně rozsáhlé rekonstrukce chodníků. Obdržel 
jsem z několika stran dotaz, proč jsme raději 
neopravili jiné úseky, které jsou v horším sta-
vu. Odpověď je jednoduchá. Na uvedenou akci 
jsme obdrželi dotaci, která měla poměrně přís-
né podmínky. Mezi nimi byla např. dostupnost 
autobusových zastávek nebo chodník kopírující 
komunikaci druhé třídy. Z toho lze odvodit, že 
jsme se museli přizpůsobit dotačním podmín-
kám a realizovat opravy tam, kde šlo tyto pod-

Ing. Jan Vitula
starosta města

mínky splnit. Na řadě budou také další opravy. 
Další část chodníků by měla být opravena při 
výstavbě vlakového terminálu v příštím roce a 
v plánu jsou i investice z vlastních zdrojů. To 
je například ulice Komenského, kterou však 
chystáme na kompletní rekonstrukci. Je potře-
ba říci, že město vždy musí přemýšlet o tom, 
kam investuje své prostředky, které rozhodně 
nestačí na všechno, co bychom rádi. Vzhle-
dem k tomu upřednostňujeme akce, na které 
se nám daří získat dotace a vlastní prostředky 
slouží pouze k do3 nancování. Nejhorší čás-
ti jsme však připraveni řešit i bez vypsaných 
dotací. To se již stalo v ulici Masarykova, kde 
můžeme vidět opravenou jak komunikaci, tak 
i přilehlé chodníky.

Ulice Komenského, která na opravu teprve čeká / foto: Milena Moudrá 

JUDr. Ludmila Čermáková
vedoucí Odboru vnitřní správy

Místa konání voleb:

Volební okrsek č. 1:
Volební místnost v budově Základní školy Židlo-
chovice na ulici Komenského 182, Židlochovice

Volí bydlící z ulic Masarykova, Palackého, 
Husova, Smetanova, Nerudova, Komenského, 
Meruňková, Malinovského, Legionářská, Nad 
Farou, Strejcův sbor, Havlíčkova, sídl. Družba 
č.p. 666 – 668, č.p.  690 - 703, Coufalíkovo nám., 
Žerotínovo nábřeží, v tratích Dolní sady, Vlky, 
Pastviska.

Čekají nás volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky 

Volební okrsek č. 2:
Volební místnost v budově Masarykova kultur-
ního domu na ulici Tyršova 161, Židlochovice

Volí bydlící z ulicí Nádražní, Svratecká, Sportov-
ní, Brněnská, kpt. Rubena, Dvořákova, Alšova, 
Bezručova, Žižkova, Tyršova, Jiráskova, Lidic-
ká, Zámecká, Cukrovarská, Dezortova, Joštova, 
Robertova, Janáčkova, nám. Míru, sídl. Družba 
č.p. 651 – 665.

Dne 20. a 21. října 2017 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.



Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 31. srpna 2017
výběr z usnesení
RM rozhodla:

vyhlásit záměr propachtování části 
pozemku p. č. 1171 o výměře cca 500 m2 
ve špici u Cézavy.
že pořadatelem Židlochovických hodů 
2017 bude organizace T.J. Sokol Židlo-
chovice.

RM souhlasí:
s příspěvkem 5.000,– Kč na dějepisnou 
soutěž gymnázií.
s povolením výjimky pro MŠ Židlocho-
vice o navýšení počtu dětí ve třídě, a to 
o 2 děti ve čtyřech třídách.

RM schvaluje:
zřízení pracovní pozice 3 nančního refe-
renta 3 nančního odboru k 1. 9. 2017.

<

<

<

<

<

ZM 6. září 2017
výběr z usnesení
ZM rozhodlo:

nabídnout k odkoupení bytové jednot-
ky č. 651/12, 651/13, 651/14 v domě č. p. 
651, postaveném na pozemku p. č. 2801, 
zapsané na listu vlastnictví č. 1903 v kata-
stru nemovitostí pro obec a katastrální 
území Židlochovice, a bytové jednotky 
č. 652/12, 652/13, 652/14 v domě č. p. 
652, postaveném na pozemku p. č. 2802, 
zapsané na listu vlastnictví č. 1965 v kata-
stru nemovitostí pro obec a katastrální 
území Židlochovice.
nabídnout k odkoupení s příslušnými 
spoluvlastnickými podíly na společných 
částech domu a příslušných pozemcích 
p. č. 2801 a 2802 jejich nájemcům za cenu 
2,3 mil. Kč, se splatností před podáním 
návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí.
přijmout jako dar do svého vlastnictví 
pozemek zapsaný v katastru nemovitostí 
pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 816, 
p. č. 1961. Jedná se o pozemek v Prostřed-
ních podsedcích.

<

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

odkoupit od společnosti U Sedláčků s. r. o., 
Žerotínovo nábřeží 112, 667 01 Židlocho-
vice, IČ 29061202, objekt občanské vyba-
venosti č. p. 112, který stojí na pozemku 
č. KN 531/3 (tento pozemek je v majetku 
města Židlochovice), a dále pozemek č. 
KN 531/5, vše zapsáno v katastru nemo-
vitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na lis-
tu vlastnictví č. 1603, za cenu 1,5 mil. Kč.

RM 18. září 2017
výběr z usnesení:
RM schvaluje:

individuální dotaci (mikrogrant) pro 
Výhonek z. s. dle přílohy na uspořádání 
malého podzimního festivalu v jurtě.
navýšení kapacity školní družiny Základ-
ní školy Židlochovice, okres Brno-ven-
kov, příspěvková organizace, Tyršova 611, 
Židlochovice, ze 150 na 225  žáků a pově-
řuje Mgr. Martinu Bartákovou k podání 
žádosti o zápis změny kapacity v rejstříku 
škol a školských zařízení k 30. 9. 2017.

<

<

<

KONZULTACE KE SMLOUVÁM NA DODÁVKU ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI
Město ve spolupráci s panem Makajem a panem Filou

nabízí svým občanům další konzultace ke smlouvám na dodávku energií domácnosti. 
Konzultace budou probíhat v prostorách přízemí staré radnice v úterý 10. října 2017 od 15:00 do 18:00 hodin.

Pro zapojení do soutěže na dodávku elektřiny a plynu si připravte poslední vyúčtování a smlouvy.
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Kiss&Ride: Nová dopravní značka u školy

Ing. Kateřina Cmarková
Odbor investic a místního hospodářství

V současné době probíhá na odbo-
ru dopravy MěÚ Židlochovice schválení 
umístění dopravní značky K+R na nově 
zřízené parkoviště u přístavby ZŠ Tyršova. 

Jedná se o informativní typ dopravní 
značky, kód IP13e – dle vyhlášky 294/2015 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění vyhláš-
ky 84/2016 Sb. Tato dopravní značka se 
v našem městě doposud nevyskytovala.

Dopravní značka „Parkoviště K+R“ ozna-
čuje parkoviště či parkovací stání, na kterém 
lze zastavit za účelem vystoupení a nastou-
pení osob.  Zkratka K+R vychází z anglické-
ho „Kiss and Ride“, tedy „polib a jeď“. 

Věříme, že tuto značku na parkovišti u ško-
ly uvítají zejména rodiče, kteří vozí své děti 
do školy, a i v průběhu vyučování budou mít 
zajištěné parkovací místo v blízkosti vchodu 
do školy pro případné náhlé vyzvednutí dítě-
te. Místo lze samozřejmě využít i pro ranní a 
odpolední vyzvedávání dětí. 

UPOZORNĚNÍ NA PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY
Od 9. října do 26. listopadu 2017 bude z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky silnice II/416 uzavřena ulice Komenského

v Blučině, a to v úseku, který nenabízí žádné objezdové možnosti. Průjezd Blučinou tedy bude úplně znemožněn.
Přesný termín uzavírky bude zveřejněn na webových i facebookových stránkách města Židlochovice.

Od 8. října do 25. listopadu 2017 bude z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky dálnice D2
uzavřen nájezd na Brno i sjezd od Břeclavi na Blučinu.



Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýn-
ky radí – materiál HZS JMK

Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí 
při požárech je neopatrnost lidí při vytápě-
ní svých domovů. Při provozu spotřebičů 
paliv (topidel) nebývají často dodržována 
bezpečnostní pravidla. Mnohdy je zane-
dbána údržba topidla a spalinové cesty 
(komínu a kouřovodu). Hasiči tak během 
topné sezóny vyjíždí každý týden k požá-
rům komínů, střech, topidel a nevhodně 
uskladněného topiva. 

Mezi nejčastější závady patří nedodržení 
bezpečné vzdálenosti 1 m od tělesa komí-
nu, neomítnutý komín, spáry v komíně, 
nesprávně provedený prostup kouřovodu 
hořlavou stěnou nebo stropem, nebo nedo-
držení bezpečné vzdálenosti od topidla.

I malá nečistota v komíně může způsobit 
velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žh-
nutí a následný požár nebo otravu jedova-

tým oxidem uhelnatým. Pravidelné vymetá-
ní sazí v komíně a jejich vybírání by mělo být 
samozřejmostí, stejně jako kontrola technic-
kého stavu komína. 

Čištění vlastních komínů ponechte raději 
odborníkům – kominíkům. Používání komí-
nů, u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno. 
Pamatujte, že neudržovaný komín zvyšuje 
také riziko výbuchu kamen!

Každé topidlo a komín jsou konstruová-
ny na určitý druh paliva a jeho používání je 
nutné dodržovat. Pokud přejdete z jednoho 
druhu paliva na druhý (např. z topení dře-
vem na plynové vytápění), vždy si nechte 
u odborníků zkontrolovat, zda je váš komín 
pro tuto změnu vhodný. K topení nepouží-
vejte nic, co do kamen nepatří – např. biolo-
gický či jiný odpad (sláma, PET lahve apod.). 
Kromě nepříznivých dopadů na životní pro-
středí, se zvyšuje také riziko poškození kot-
le, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž 
výrazně roste nebezpečí vzniku požáru.

Čištění a kontrola spalinové cesty
Čištění nebo kontrolu spalinové cesty pro-

vádí osoba, která je držitelem živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví (kominík).

Čištění používané spalinové cesty slouží-
cí pro odvod spalin od spotřebiče na pevná 
paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včet-
ně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod 
spalin od náhradních zdrojů elektrické ener-
gie (dieselagregáty) je možné provádět své-
pomocí. 

Čištění nebo kontrola spalinové cesty 
u spotřebiče na plynná paliva, kde odvod 
spalin je podle návodu nebo technických 
podmínek výrobce nedílnou součástí spo-
třebiče, se provádí podle návodu výrobce.

Podrobnosti k čištění, kontrole a také 
k revizi spalinové cesty jsou uvedeny ve 
vyhlášce č. 34/2016 Sb.

Jak je to s čištěním a kontrolami spalinových cest

5Informace ze samosprávy www.zidlochovice.cz

pozn.: sezónním provozem se rozumí provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon připojeného 
spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné Kapalné Plynné

Celoroční 
provoz

Sezónní 
provoz

Celoroční 
provoz

Sezónní 
provoz

Sezónní 
provoz

do 50 kW včetně
Čištění spalinové cesty 3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

Kontrola spalinové cesty 1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Michael Žantovský navštíví Židlochovice

Prvního listopadu navštíví Židlochovice 
bývalý velvyslanec v USA, překladatel, spi-
sovatel a v současné době ředitel knihovny 
Václava Havla Michael Žantovský. Předsta-
ví se zde v rámci besedy v sále židlochovic-
kého zámku.

První jednání o jeho návštěvě jsem započal 
již před rokem a jsem rád, že se nakonec i přes 
vytíženost této přední osobnosti kulturního 
a společenského života podařilo domluvit 
termín návštěvy. Se jménem Michaela Žan-
tovského jsem se poprvé setkal jako stu-
dent gymnázia v souvislosti s jeho překlady 
předních amerických písničkářů. V roce 
1989 patřil Žantovský k zakládajícím čle-
nům Občanského fóra. Poté se stal tiskovým 
mluvčím a poradcem prezidenta Václava 
Havla. Jako velvyslanec působil ve Spoje-
ných státech amerických, ve Velké Británii 

a v letech 2003–2009 také v Izraeli. Kromě 
překladů anglických a amerických prozaiků 
(například E. L. Doctorow, Tom Stoppard, 
Woody Allen) vydal v roce 2014 vynikající 

monogra3 i o Václavu Havlovi.
Jsem rád, že se toto setkání uskuteční 

v prostorách státního zámku v Židlochovi-
cích, kam jste všichni již nyní srdečně zváni.

(c) Ondřej Němec / Knihovna Václava Havla
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RNDr. Jiří Kubeš
ředitel gymnázia

Projekt Zlepšení výuky cizích jazyků a jejich integrace do dalších předmětů

Gymnázium Židlochovice se úspěšně 
zúčastnilo výběrového řízení programu 
Erasmus+, který podporuje projekty mobi-
lity v oblasti vzdělávání jednotlivců. Schva-
lovací komise české národní agentury 
(Dům zahraniční spolupráce Praha) přidě-
lila grant vzdělávacím institucím, které se 
přihlásily do výzvy 2016 a předložily nejlé-
pe připravené projekty. Naše škola získala 
požadovaný grant v plné výši. Číslo projek-
tu je 2016-1-CZ01-KA101-022989. 

Díky 3 nanční podpoře Evropské komise 
se čtyři vyučující našeho gymnázia během 
letošních prázdnin zúčastnili intenzivních 

jazykově-metodických kurzů angličtiny, 
jejichž výčet vidíte v rámečku.

Hlavním cílem projektu je průběžné zlep-
šování jazykových a metodologických kom-
petencí učitelů cizích jazyků v rámci jejich 
celoživotního vzdělávání. Projekt počítá také 
se zkvalitněním jazykové vybavenosti učitelů 
jiných předmětů, které jsou v oblasti termi-
nologie úzce provázány s angličtinou. Učitelé 
nově získané poznatky a materiály využívají 
při své práci se studenty, a to jak v běžné výu-
ce, tak i například při zpracovávání student-

ských vědeckých prací v rámci Středoškolské 
odborné činnosti.

Kromě samotného profesního rozvoje uči-
telů je cílem projektu také navázání nových 
mezinárodních kontaktů, výměna zkušeností 
se zahraničními pedagogy a porovnání vzdě-
lávacích programů naší školy se vzdělávacími 
programy jiných zemí EU.

RNDr. Jiří Kubeš
ředitel gymnázia

Výsledky žáků v soutěžích hodnotí ředitel Kubeš jako nejlepší v historii školy

Ve školním roce 2016/2017 se žáci gym-
názia zúčastňovali mnoha předmětových 
olympiád a soutěží.

Největšího úspěchu dosáhla Barbora Buko-
vinová z kvarty, když po vítězství v krajském 
kole obsadila třetí místo v celostátním kole 
Soutěže ve francouzském jazyce. Vynikají-
cích výsledků dosáhli také žáci sexty a sep-
timy ve Středoškolské odborné činnosti. Šest 
z nich (Barbora Králová, Daniel Kříž, Jan 
Procházka I., Barbora Večeřová, Jan Hroud-
ný a Michaela Šedová) se umístilo do třetího 
místa v krajském kole a postoupilo do celo-
státního kola. Tam skončil nejlépe (6. místo) 
Jan Hroudný se svou prací Náměstí a radnice 
v Židlochovicích. Tři žáci (Pavel Hulman, Jan 
Procházka I. a Jan Procházka II.) se zúčastni-
li také celostátního kola soutěže Eurorebus a 
tři žáci (Jan Hroudný, Jan Procházka I. a Jan 
Procházka II.) celostátního kola Dějepisné 
soutěže gymnázií. V krajských kolech dosáhli 
největšího úspěchu Patrik Šípek, který vyhrál 

Mgr. Hana Žampachová Irsko (Dublin) 16. 7. 2017 – 29. 7. 2017

Mgr. Dana Pauková Malta (St. Julian’s) 12. 8. 2017 – 26. 8. 2017

Mgr. Zuzana Mezulianiková Skotsko (Edinburgh) 9. 7. 2017 – 22. 7. 2017

Mgr. Miroslava Nechvílová Anglie (Brighton) 29. 7. 2017 – 12. 8. 2017

B. Bukovinová a její učitelka francouzštiny Mgr. M. Nechvílová / foto: Ing. Karel Vitula

Chemickou olympiádu, a Andrea Sedláková, 
která byla třetí v Biologické olympiádě. Řada 
žáků se umístila do třetího místa i v okres-
ních kolech různých soutěží.

Vzhledem k počtu žáků na našem gym-

náziu to jsou výborné výsledky, jedny z nej-
lepších v historii školy. Přispěl k tomu určitě 
i Projekt podpory přírodovědných předmě-
tů, který zaštiťuje a 3 nancuje město Židlo-
chovice.

Mgr. Martina Bartáková
kancelář tajemníka

V Robertově vile působila řadu let pobočka 
Pedagogicko-psychologické poradny v Brně, 
v srpnu letošního roku došlo k ukončení 

Pedagogicko-psychologická poradna se stěhuje

její činnosti, a to z důvodu změny vyhlášky 
o poskytování podpůrných opatření žákům 
se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Z důvodu změny systému a reorganizace sítě 
poraden dochází k rušení odloučených pra-
covišť a pracoviště poradny jsou umístěny na 
centrálním pracovišti PPP v Brně. Odborní 

pracovníci poradny mají  přiděleny konkrét-
ní školy, s těmito školami úzce spolupracují, 
osobně školy navštěvují  a pracují s žáky a 
pedagogy přímo ve škole. 

Uvolněné prostory v Robertově vile bude 
od 1. září využívat Základní umělecká škola.
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První den ve školce / foto: Milena Moudrá

Dagmar Krkavcová
ředitelka školy

Všechny žádosti o umístění dětí do mateřské školy byly uspokojeny

Město Židlochovice, zřizovatel mateřské 
školy Židlochovice, aktivně reagovalo na 
nárůst počtu dětí a postupně připravovalo 
podmínky pro kvalitní předškolní vzdělá-
vání tím, že investovalo peníze do zřízení 
nových tříd. V současné době má již škola 
sedm tříd, které navštěvuje 160 dětí. Zříze-
ním přípravné třídy v ZŠ se v MŠ uvolnila 
kapacita tak, že po dlouhé době byly všech-
ny žádosti o přijetí dítěte do MŠ kladně 
vyřízeny. 

Celodenní bohatý a promyšlený výchov-
ně vzdělávací program realizuje 14 plně 
kvali3 kovaných pedagogických pracovnic. 
S integrovanými dětmi pracují tři asisten-
ti pedagoga a u nejmladších dětí vypomá-
há jedna chůva. Kvalitní a pestrou stravu, 
sestavovanou dle norem spotřebního koše, 
připravuje pět pracovnic školní kuchyně. 
Útulné, čisté a hygienické prostředí zajišťu-
je pět provozních pracovníků a jeden topič. 
Mateřská škola má vypracovaný svůj vlast-
ní školní vzdělávací program s motivačním 
názvem „Společně nás baví svět“, který si uči-
telky rozpracovávají v třídních vzdělávacích 
programech. Roční plán obsahuje mimo jiné 
kulturní akce, prožitková dopoledne, výle-

ty. Na školní zahradě připravujeme tradiční 
akce pro děti a rodiče. V tomto školním roce 
budeme pořádat už 15. ročník oblíbené atle-
tiky předškolních dětí, který společně orga-
nizuje Spolek rodičů a škola. Dále ve spolu-
práci s místními organizacemi připravujeme 
den s hasiči a akce s pracovníky centra VATA, 
kteří pro naše děti každoročně připravují 
návštěvu Mikuláše i oslavu dne dětí.

Mateřská škola je zapojena do několika 
celoročních projektů. Z Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání čerpá 
dotaci na projekt „Podpora vzdělávání for-

mou zjednodušeného projektu v MŠ Židlo-
chovice“. Ten je zaměřen na osobnostně pro-
fesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu 
dětí z MŠ do ZŠ a spolupráci s rodiči. Dalším 
projektem, do kterého se již druhým rokem 
zapojujeme, je „Svět nekončí za vrátky, cvi-
číme se zvířátky“. Jedná se o projekt České 
obce sokolské a je realizován pod záštitou 
MŠMT. Po celý cvičební rok děti provází pět 
zvířátek, každé dítě má svůj cvičební deník, 
kde plní úkoly s různou fyzickou náročností 
podle věku. „Malý zahradník“ je vzděláva-
cí program garantovaný společností AGRO 
CS a. s. Cílem tohoto projektu je vzbudit a 
rozvíjet u dětí zájem o přírodu, o procesy a 
zákonitosti, které v přírodě probíhají, budo-
vat v dětech zodpovědnost a respekt k lidské 
práci. V rámci našeho posledního projektu 
„Celé Česko čte dětem“ se zaměřujeme na 
podporu emocionálního vývoje dětí, učení 
jazyka a myšlení, rozvoje obrazotvornosti a 
výchovy vnímavého čtenáře pomocí pravi-
delného čtení dětem. Snažíme se o to, aby 
dětem bylo v naší školce dobře, aby se cítily 
bezpečně, našly si nové kamarády, s kterými 
si mohou společně hrát a s radostí prožívat 
všechno, co se ve školce děje.

Závěrem bych ráda popřála nejen 
dětem a rodičům, ale i učitelkám a všem 
zaměstnancům školy spokojenost a radost 
z každého dne.

Mgr. Tomáš Kaválek
pedagog gymnázia

Seznamovací pobyt v úvodu školního roku vítají primáni s nadšením

Nový školní rok začal i u nás na Gymná-
ziu Židlochovice. Do školních lavic poprvé 
zasedli žáci primy. Protože se mezi sebou 
ještě téměř neznali, vydali se spolu s třídní 
učitelkou Mgr. Hanou Stravovou a dalšími 
dvěma vyučujícími od 13. do 15. září do 

kempu Baldovec nedaleko obce Rozstání 
na Drahanské vrchovině. Hned po příjezdu 
studenti vyrazili na hrad Holštejn. Po obědě 
noví primáni hráli několik seznamovacích 
her a postavili vysokou věž ze špejlí. Druhý 
den je čekala lukostřelba a lanové aktivity, při 
nichž se žáci navzájem jistili. Na závěr spo-
lečně strávili dopoledne plné her a skotačení 
v krásné přírodě. I přes občasnou nepřízeň 
počasí prožili tři dny naplněné zajímavými 

aktivitami, dobrodružstvím a poznáváním 
nových kamarádů. Když měli žáci hodno-
tit adaptační kurz, objevovala se slova jako 
parádní, úžasný, zajímavý, dobrodružný. 
Přejeme jim, aby podobné pocity zažívali 
při studiu na našem gymnáziu i v dalších 
letech.

Děti se učí, jak správně zacházet s rostlinkami / foto: archiv školy



Sokolové vzpomínali na Miroslava Tyrše

Dagmar Kratochvílová
T.J. Sokol Židlochovice

Sobotu jsme měli téměř celou vyhraze-
nou pro návštěvu Hřenska a jeho okolí, 
včetně proslavené monumentální Pravčické 
brány. Někteří z nás absolvovali i plavbu na 
lodičkách po říčce Kamenici Edmundovou 
soutěskou. Večer nás potom čekalo setkání 
s ostatními účastníky Tyršova Děčína na lou-
ce v kempu, kde pro nás byl připraven bohatý 
kulturní program.

Neděle patřila připomenutí osobnos-
ti Miroslava Tyrše, který se v Děčíně tento 
den před 185 lety narodil. V 10 hodin se 
uskutečnil pietní akt s položením květin 
u Tyršovy sochy na Smetanově nábřeží za 
účasti zástupců města Děčína, České obce 
sokolské i zahraničních hostů. Poté jsme se 
mohli podívat na vystoupení sokolských kul-

O třetím zářijovém víkendu, od pátku 
15. do neděle 17. září, se osm zástupců naší 
Tělocvičné jednoty Sokol Židlochovice, 
zúčastnilo zájezdu na „Tyršův Děčín“, kte-
rý pořádala sokolská Župa Jana Máchala. 
Tato akce se konala v rodném městě Miro-
slava Tyrše u příležitosti 185. výročí jeho 
narození.

Miroslav Tyrš byl v roce 1862 jedním ze 
zakládajících členů tělovýchovného spol-
ku Sokol Pražský, z kterého později vznikla 
Česká obec sokolská. Když bylo v roce 1871 
vydáno první číslo časopisu Sokol, uveřejnil 
v jeho úvodu stať Náš úkol, směr a cíl. V době 
příprav oslav 20. výročí založení Sokola 
navrhl uspořádat veřejné cvičení s průvo-
dem Prahou. Prvotní svůj návrh pak rozšířil 
na uspořádání sjezdu všech sokolských jed-
not z Čech a Moravy s přizváním bratrských 
spolků ze světa. Vytvořil pro něj v únoru 1882 
Základy tělocviku (dokončil Vilém Kurz). 
Stanovil také sokolské zásady (síla a muž-
nost, činnost a vytrvalost, láska k volnosti a 
vlasti, dobrovolná práce a kázeň, vzájemný 
bratrský vztah členů). Tato práce, nazývaná 
později i Tyršovou soustavou, předložená 
cvičitelskému sboru Sokola Pražského, byla 
základem sestav pro sletová cvičení.

Cestu do Děčína jsme si obohatili zastáv-
kami na zajímavých místech. Nejprve jsme 
navštívili hrad Střekov, jehož zřícenina je 
dnes jednou z nejnavštěvovanějších památek 
severních Čech, kde jsme se mohli pokochat 
velkolepým výhledem, který Goethe označil 
jako „jeden z nejkrásnějších ve střední Evro-
pě“. Téměř u cíle, nedaleko Děčína, jsme měli 
možnost udělat si nádhernou, i když trošku 
náročnější, procházku do Tiských skal, kde 
se ukrývá jedno z našich nejznámějších skal-
ních měst, bohaté na atraktivní pískovcové 
útvary, dosahující výšky až 613 m.

turních souborů. Po skončení programu se 
vydal sokolský průvod, který vedli dva bratři 
v historických krojích na koních následovaní 
krojovanými praporečníky a ostatním sokol-
stvem, na zámek k rodnému domku zakla-
datele Sokola.

Domů jsme dorazili sice unavení, ale opět, 
jako z každé sokolské akce, plni dobré nála-
dy, pocitu sounáležitosti a elánu do další 
sokolské práce, a té nás v příštích měsících 
čeká opravdu dost, protože už máme nejvyšší 
čas začít se připravovat na příští, (nejen) pro 
nás Sokoly velmi významný rok. A v čem je 
tak významný? Bude to totiž rok „sletový“, a 
ten je jen jedenkrát za šest let. Ale hlavně to 
bude rok, kdy naše republika oslaví sté výročí 
svého vzniku.

Židlochovičtí sokolové v Děčíně  / foto: archiv T.J. Sokol 
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Hudební paráda v restauraci Za komínem pokračuje

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

zy Nedvěda. „Honza Nedvěd píše prostou, 
romantickou a melancholickou muziku … 
a my jsme naopak většinou veselí a tvořiví. 
Vzniká tak zajímavý kontrast. Jeho písničky 
jsme upravili do moderní jazzové podoby a 
prostřednictvím improvizace se pouštíme do 
neprobádaných míst,“ upřesňuje kapelník. 
Debutovou desku s příznačným názvem 
„Podvod“ vydal Vilém Spilka Quartet v lis-
topadu minulého roku a získal za ni mj. 
nominaci na cenu Anděl. Koncert se usku-
teční 18. října.

Měsíc poté přivítá jazzová scéna restau-

Po úspěšném srpnovém vystoupení dua 
Julie Úlehla & Aram Bajakian se obdivo-
vatelé kvalitní hudby mohou těšit na dva 
jazzové večery.

V říjnu v Židlochovicích vystoupí čtveři-
ce hudebníků (Vilém Spilka – kytara, Radek 
Zapadlo – saxofon, Vlastimil Trllo – kon-
trabas a Martin Kleibl – bicí) s aktuálním 
projektem jazzových remakeů písní Hon-

race Za komínem fenomenálního a charis-
matického, již téměř domácího trumpetistu 
Laca Decziho s kapelou Celula New York. 
Muzikanti si odskočí ze své nabité podzimní 
tour a vystoupí pro místní publikum 22. lis-
topadu.

Vstupenky na oba koncerty budou v před-
prodeji na Informačním centru v Židlocho-
vicích.



Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
MCKINLEY – Slibuji ti, 
Annabelle, QUICK – Dívka, 
která věděla příliš mnoho, 
CARTLAND – Domov lásky

Humoristické romány
GROEN – Tajný deník Hen-
drika Groena, 83 a ¼ roku,
HALPERN – Mateřská, ale 
určitě ne dovolená

Psychologické romány
GRIMALDI – Pochopíš, 
až budeš velká, CORRY 
– Manželova žena,
BOHJALIAN – Náměsíčná

Historické romány
VONDRUŠKA – Vzpoura 
goliardů, DOBRYLOVSKÝ 
– Nevinný bratrovrah, WEIS-
SENSTEINER – Synové Marie 
Terezie

Romány českých autorů
LUSTIG – Krásně jsem si 
početl, BELLOVÁ – Jezero, 
ROTTOVÁ – Třicet sezon 
lásky, ŠAFRÁNKOVÁ – Byd-
lim v Nuslích, HOŠKOVÁ 
– Trojhra

Detektivní romány
a thrillery
BUSSI – Černé lekníny, 
ENGER – Smrtelná rána, 
ČERNUCKÁ – Půlnoční 
vrah, GRANGER – Trosky, 
ROBINSON – Poslední ang-
lická královna

Fantasy a sci-_  romány
McLEAN – Drake, WARD 
– Polibek krve

Literatura faktu
NAVARA – A přece budu 
blízko, HORČICA – PhDr. 
Kudela Josef

pokračování na straně 17 >>
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Světlana Zapadlová
Přírodní školka Výhonek

Na kopec na KUKU Festival

„Na co se letos ve školce nejvíc těšíte?“ „Na 
zimu!“ Na tom se ve Výhonku shodnou děti, 
rodiče i průvodci. My jsme si kopec oblíbili, 
protože nás baví, že každý den, týden a měsíc 
vypadá trochu jinak, má jinou barvu, jinak 
voní… A vy?

I letos je naše školka otevřená pět dní v týdnu, 
každý den děti vyrážejí do terénu prozkoumávat 
kopec i město pod ním, ať svítí sluníčko nebo prší. 
Dva týdny byla školka otevřená i v létě, máme 
za sebou taky dva příměstské tábory, jeden pro 
děti do šesti let, druhý pro školáky. Před námi 
je další rok plný dobrodružství a nových obje-
vů, blátivých radovánek i romantických pohle-
dů z Výhonu, hřejivých chvilek u kamen v jurtě 
a vysokánských věží z dřevěných kostek. V září 
se nám uvolnilo místo pro tři nové kamarády na 
dvoudenní docházku, a tak jestli vás zajímá, zda 
by se u nás líbilo i vám a vašim dětem, přijďte se 
podívat do jurty a na kopec. Na zkušební den do 
školky anebo – na podzimní festival! Protože:

Na podzim je Výhon plný barevného svět-
la. Koukat se na něj je jako točit krasohledem.  
Máte-li chuť, můžete si ho s námi přijít užít 
14. října. Zveme vás na kopec, zveme vás dívat 
se: první ročník našeho Kuku Festivalu v jurtě je 
tu. Divadlo, muzika, dílny a očividné hry pro děti 
i dospělé. Jurta je otevřená od 14.00, dvakrát za 
odpoledne nás čeká komorní divadélko Oříšková 
chaloupka (hraje se v jurtě, s omezenou kapaci-
tou, tak tedy dvakrát, aby se dostalo na všechny) 
a k tomu dva koncerty. Jeden je voicebandový, 

zpívat bude Ústaf Voiceband z Brna, a druhý, to je 
pouliční šraml Urband. A proč jsou doprovodné 
hry očividné? Vždyť se na ně podívejte: Kraso-
hledy, pohledy, vyhlídky, brejličky, slalom a rov-
né čarymáry, házená i fotbal, a hlavně piškvorky. 
A k tomu ještě: dobroty přímo z kuchyně a pití 
jen čiré či domácí. Přijďte se rozhlédnout do kra-
je, podívat se do jurty, přijďte si s námi zakukat. 
Těšíme se na vás! Vstupné je dobrovolné, a za to 
děkujeme městu Židlochovice, které nám na tuto 
akci poskytlo 3 nanční prostředky z mikrogran-
tu.

Poděkování za podporu patří také našim dal-
ším sponzorům: Papírnictví Knesl, Drogerie 
Kremerová, Ovoce a zelenina Hynek Jokver, 
Zahradnictví Hortis, Eliška Zoubková, Centrum 
digitálního tisku, Pohoda I., s. r. o., Brno, Econea.
cz. Akci podpořil také Jihomoravský kraj.

Podrobné informace o Kuku Festivalu i o tom, 
jaké je to u nás ve školce, najdete na webových 
stránkách www.spolekvyhonek.cz nebo na 
našem facebooku. Od 1. září už se také setkáte 
u Výhonku s označením přírodní školka namísto 
lesní školka. Je to proto, že vzhledem ke změně 
legislativy Výhonek nadále označení lesní mateř-
ská škola ani lesní školka nemůže používat. Tato 
sousloví jsou vyhrazena pouze školkám, které 
jsou od nového školního roku v rejstříku MŠMT. 
Výhonek v současné době požadavky pro vstup 
do rejstříku nesplňuje. Podstatné ale pro nás je, 
že na provozu ani charakteru naší činnosti se 
naprosto nic nemění, jedná se pouze o formální 
záležitost a myšlenka lesních školek je nám vlast-
ní i nadále.

Výuka děti v přírodě / foto: archiv Přírodní školky Výhonek 



Danuše Švarzbergerová
pedagožka gymnázia

Expozice Školákem ve válečných letech k vidění i v Židlochovicích

Dne 25. září 2017 byla v sokolovně zahá-
jena výstava Školákem ve válečných letech. 
Organizátorem akce je gymnázium, ale jed-
ná se o společný projekt Památníku Tere-
zín, Národního a pedagogického muzea a 
knihovny J. A. Komenského v Praze, Institu-
tu Terezínské iniciativy a Národního institu-
tu pro další vzdělávání.

Cílem projektu je zapojit žáky a studenty 
základních a středních škol do badatelské 
práce, jejímž výsledkem bude jednak panel 
s informacemi z regionu na dané téma, ale 
také seznámení s praktickými projevy života 
v nacistickém totalitním systému. 

Před rokem a půl se s projektem seznámil 
i žák gymnázia Jan Hroudný, a tak vznikl 
také panel výstavy o Františku Bolelouc-
kém.

František Boleloucký byl prvním ředite-
lem hospodářské školy v Židlochovicích. Za 
první republiky patřil mezi významné osob-
nosti židlochovického regionu. Zasloužil 
se o rozvoj zemědělství na Židlochovicku, 
zajímavá byla i jeho publicistická a literární 
činnost. Po nacistické okupaci se stal členem 
odbojové organizace Obrana národa, za svou 
činnost byl v červnu 1942 popraven.

Už v roce 2015 napsal o Františku 

Bolelouckém historický příspěvek žák kvarty 
gymnázia Jan Procházka. Splnil tak písemný 
úkol, který byl součástí účasti v celostátním 
kole Dějepisné olympiády. V dalším roce se 
tématu ujal žák sexty Jan Hroudný, který 
přidal spoustu dalších informací z archiválií, 
z publikací a četby odborných knih i beletrie 
Františka Bolelouckého a vytvořil práci do 
Středoškolské odborné činnosti. V krajském 
kole se umístil na 4. místě. 

Jan Hroudný se ale po celou dobu psaní 
své práce potýkal se skutečností, že už v Žid-
lochovicích nežijí vhodní pamětníci, a neda-
řilo se mu najít rodinu Františka Boleloucké-
ho.  Avšak na jaře roku 2017 nastal zvrat. Po 
zveřejnění práce na stránkách školy v archi-

vu dějepisných prací přišla na gymnázium 
zpráva od Doc. MUDr. Zdeňka Boleloucké-
ho, CSc. a zjistilo se, že žije téměř devade-
sátiletá dcera Františka Bolelouckého Dra-
homíra Cyklová. Jan Hroudný se s oběma 
sešel osobně a získal řadu dalších cenných 
dokumentů. 

Na výstavě se kromě obecných informací 
o životě na školách za protektorátu můžete 
seznámit s konkrétními příběhy ze škol např. 
v Modřicích, Moravských Budějovicích, 
Uherském Hradišti, Svatobořicích, Kutné 
Hoře, Pardubicích, Příbrami. 

Výstavu může veřejnost navštívit do 
6. října v pondělí–pátek od 14.00 do 16.00 
hodin.

Rukávy vězeňského kabátu Františka Bolelouckého / foto: soukromý archiv rodiny
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Malá galerie RTIC připravuje na měsíc lis-
topad výstavu obrazů Židlochovičačky Mir-
ky Kalužíkové, která pro svůj projev vnímání 
světa používá techniku nazývanou enkausti-
ka. Jde o malování horkým voskem pomo-

Martina Máca
Městské kulturní středisko

Zveme vás na výstavu: Enkaustika, hravé tvoření v obrazech Mirky Kalužíkové

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Novinky na Regionálním turistickém informačním centru

Návštěvníci infocentra v Židlochovicích 
mohou od letošního roku zakoupit zboží, 
které prezentuje místní region. V regionální 
vinotéce přibyla vína z vinařství Baláž Dol-
ní Dunajovice, Trboušan a originální sekty 
vinařství Proqin Velké Němčice. 

Jako doplňkový sortiment lze zakoupit 
nealkoholický Meruňkový nektar, vinné 
želé, pralinky s vinným želé a ovocné výrob-
ky spolku Židlochovický Otakárek, který 
zpracovává ovoce z Výhonu.

Novinkou a originálním dárkem pro vás 
je láhev na meruňkovici a sada koštovaček 
s logem Židlochovická meruňka. 

Dále jsou turistům  určeny nově tištěné 
sběratelské magnetky zámku a Akátově věže 

Výhon, štítky na hole a turistický deník Klu-
bu českých turistů.

cí speciální žehličky, kdy se vosk nanáší na 
žehličku jako na paletu a potom se přenese 
na nesavý papír.

Vzájemným mícháním barev horkou žeh-
ličkou vedenou rukou autora pak vznikají 
zvláštní barevné a plastické efekty.

Malování voskem je inspirativní a hravé 
tvoření, díky kterému se vracíme do dětství 
a experimentování.

Vernisáž výstavy obrazů Mirky Kaluží-
kové proběhne v pátek 3. listopadu v 17:00 
hodin v Malé galerii RTIC, Masaryko-
va 100 Židlochovice.

Otevírací doba Informačního centra:

říjen–duben

pondělí–čtvrtek 9:00–12:00 13:00–17:00

pátek 9:00–13:00



bezdotykové baterie na WC. Když jsem je za 
nemalé náklady pořídil, bylo mi sděleno, že už 
to není potřeba. A takových paradoxů je mno-
hem víc.“

V pivní nabídce jsou vždy dva druhy piva, 
aktuálně Starobrno 11° a Březňák 12°, štam-
gasti však ke Ka� ům chodí nejen na dobré 
pivo, tatarák a nakládaný hermelín, ale také 
zahrát si karty, šachy a kulečník. Nebo si pře-
číst noviny. Bohužel i do hospod se vkradly 
vymoženosti techniky a v poslední době se 
i tady spíš kouká do mobilů. „Co u mě není 
a nebude, je Wi-Fi. Moje heslo je, že do hos-
pody chodí hosté pobavit se mezi sebou nebo si 
zahrát různé hry. Ne se dívat do mobilu nebo 
na počítač.“

Jak říká Libor Ka� a, pohostinství je pro 
jednoho moc a pro dva málo. Je to rodinný 
podnik, bez pomoci manželky Radmily by 
udržet provoz vůbec nebylo možné, a když je 
potřeba, pomáhá i dcera Marcela.

„Hospoda U Ka/ ů je svým způsobem rari-
tou,“ píše v knize Židlochovické hospody Jiří 
Smutný, „neboť je to nejstarší nepřetržitě fun-
gující zařízení tohoto typu ve městě.“ Jak dále 
autor v knize uvádí, je hospoda v provozu 
v podstatě už od 19. století. Měnily se názvy 
i hospodští, ale po celá dlouhá léta hrál hos-
tinec důležitou roli ve společenském životě, 
stál dokonce při vzniku sokolské jednoty ve 
městě.

Současným provozovatelem je Libor Kaf-
ka, vnuk Františky Ka� ové, která jako první 
z rodiny Ka� ů obdržela koncesní listinu už 
v roce 1937. Od té doby pohostinství patří, 
vyjma období vlastnictví státem (v letech 
1950–1991), rodině. Neslo názvy U Losů, 
U Modrého hroznu, říkalo se U Vaňků, až 
konečně po pádu komunistického režimu se 
na budově objevilo Pohostinství U Ka� ů.

„Vše začalo 17. listopadem 1989,“ vzpomíná 
Libor Ka� a. „První věc, která mě v rychlých 
revolučních změnách napadla, byla, že prá-
ce, kterou mám, dlouho nevydrží.“ Tehdy byl 
Libor Ka� a zaměstnaný jako opravář dnes 
již neexistujícího statku Měnín. „Začalo se 
jednat o vrácení znárodněného majetku, a tím 
pro mě vyvstala šance vyměnit opravářskou 
dílnu za provozovnu pohostinství. Moji rodi-
če našli doklad z roku 1960, kterým jim bylo 
Okresním úřadem Židlochovice pohostinství 
znárodněno. Do nuceného nájmu bylo dáno 
už v roce 1950.“

Následovalo jednání se zástupcem majitele 
Restaurace Brno-venkov, který už v té době 
procházel likvidací. Budova byla Ka� ovým 
poměrně rychle vrácena, ovšem bez vyba-
vení, které si stát s důraznou arogancí při-

rubriku připravuje
Mediální komise

Obchody a služby ve městě: Pohostinství U Kafků
Vždy jsem dbal na správnou teplotu piva a čistotu výčepního zařízení

vlastnil také. Přesto na Velikonoce roku 1991 
Libor Ka� a pohostinství otevřel.

„Hospoda byla vyhlášena dobrým pivem, ať 
ji vlastnil kdokoliv. Snažím se v tom pokračo-
vat. Vždy jsem dbal na správnou teplotu piva 
a čistotu výčepního zařízení, i celé provozovny. 
Neméně důležitá je pro mě i čistota sociálního 
zařízení.“

Po roce začalo období budování a oprav. 
Zbytečný sklad a velká chodba byly zrušeny 
a vznikl prostor na kulečník. Vedle výčepu 
vykopal Libor Ka� a místnost pro malou 
kuchyňku a rozšířil nabídku o menší jídla. 
Dnes je vyhlášený Ka� ův bezkonkurenční 
smažený sýr a originalitou jsou první pátky 
v měsíci, kdy se zde podává vynikající tata-
rák. Další fáze oprav se týkala toalet a vybu-
dování venkovní zahrádky a vzduchotech-
niky, která je však dnes vzhledem k zákazu 
kouření zbytečná.

„Aby nebylo všechno jen kladné, musím si 
postěžovat na přístup úřadů. Jeden příklad: 
Při kontrole hygieny po mně byly požadovány 

Firma:
Pohostinství U Ka� ů

Adresa:
Komenského 68, Židlochovice

Provozní doba:
pondělí–neděle: 14:00–24:00
V letních měsících v provozu zahrádka.

Podnět ke vzniku této pravidelné rubriky dalo vedení města. Cílem je poskytnout širší přehled nabídky služeb, obchodů a dalších pro-
vozoven v Židlochovicích. Po vyjmutí přiložené vizitky si můžete vytvořit vlastní databázi podnikatelských aktivit ve městě.
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„Necítím se být podnikatelem,
ale živnostníkem.“

Interiér pohostinství U Kafků – kulečníková část / foto: Martina Máca

Stůl rýpalů v Pohostinství U Kafků
Podle vyprávění Libora Kafky

Jen ti odvážní se při návštěvě hospody U Kafků posadí ke stolu naproti výčepu. Je to stůl 
rýpalů. Nad stolem visí asi sedmdesáticentimetrový dřevěný rýč. Každý, kdo u něj sedí, 
může do každého rýt, a jeden každý si to musí nechat líbit. K rýči se rovněž váže zvyk, že 
kdo se ho dotkne, musí litr vína zaplatit. Pamětníci potvrzují, že zvyklost byla nekompro-
misně dodržována až do roku 1984. Host neznaje tento zvyk se snadno nechal napálit osa-
zenstvem u stolu a na výzvu: „Že nedosáhneš na ten rýč!“ se ho dotkl a litr vína ihned byl 
připsán na jeho účet. Dokonce se stávalo, že hosty menšího vzrůstu k rýči pozvedávali.
Rýč podle pamětníků vyrobil pan Klein v tehdejší dílně pana Touška, která stála v místech 
dnešního podniku Dřevomonta.
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Celé hody mi utekly jako rychle přetočený [ lm aneb Hodový minirozhovor

připravila
Milena Moudrá

Co zahrnují přípravy na hody a kdy to 
všechno letos vlastně začalo?

Za úplně první přípravu na hody bych 
považoval vytvoření nové skupiny stárků 
2017 na facebooku, což bylo v lednu.  Dál 
jsem sám oslovoval konkrétní lidi nebo se mi 
sami od sebe ozývali. Zájem byl od začátku 
velký, počet kolísal nahoru a dolů, až koneč-
né číslo dvacet pět párů padlo cca tři týdny 
před hody.

Jaké jsou povinnosti hlavního páru ?
Musím říct, že z počátku mi těch povin-

ností tolik nepřišlo. Začal jsem se vším 
poměrně brzo, plynulo to v klidu. Poslední 
týden byl ale opravdu náročný a přišlo mi, že 
máme za povinnost snad úplně všechno.

Kdo stojí za nápadem a choreogra_ í půl-
nočního překvapení?

Každý má nějakou tu svoji písničku, která 
mu s kamarádem připomene strávené spo-

Letošní hody hodnotím jako velmi 
povedené. Ne, že by ty předchozí byly hor-
ší.  To rozhodně ne. Můj vlastní letošní 
prožitek však byl něčím neuchopitelným 
ozvláštněn. Jde o vnitřní pocity vyvolané 
vysokým počtem krojovaných párů, doko-
nalostí upravených vlasů stárek, v kostele 
panem farářem veřejně přiznaným leh-
kým diskomfortem způsobeným návště-
vou stárků na sobotní zábavě, vtipnými 
komentáři starosty, postavou retrostárka 
Oldy Kahouna a starostovsko-stárkov-
skou nedělní koupačkou ve studené noční 
Svratce. Silné emoce vyvolaly i komentá-
ře o stydlivě potlačovaných slzách, které 
nejedna návštěvnice při pohledu na naše 
stárky přiznala. 

Nahlédněme spolu s hlavním stárkem 
Leošem Zouharem pod pokličku letošních 
hodů:

Jak a kdy probíhá volba hlavního páru?
První výběr padl, dle mého, krátce po 

loňských hodech, na ukončovací stárkov-
ské, kde se tradičně likvidují zbylé zásoby, a 
to tak, že u ohně někdo řekl: „Leo, tak příští 
rok jdeš jako hlavní, ne?“ Toho se hned chytl 
Olda Kahoun (pozn. red.: starosta pořádající 
T.J. Sokol) a plácl mě po rameni  se slovy: 
„Dobře, to abych věděl, s kým se budu na dal-
ší rok domlouvat.“ Volba hlavní stárky pro 
mě byla jasná od začátku, bude to jedině 
TA, která mě k tomu všemu dotáhla, Lucka 
Crháková. Lucka byla za stárku nespočetně-
krát, ale zatím nikdy jako hlavní. Zpočátku 
se trochu cukala, ale pak povolila. Přišel 
jsem za ní s tím, že by to bylo ideální zakon-
čení její stárkovské kariéry. Minulý rok už 
totiž nešla, ale  pak se mi svěřila, že plakala, 
když nás v neděli viděla zpívat a tančit pod 
májou – cíťa. 

Stavění máje s Rudou Děkanem / foto: Roman Ivičič
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Páteční večer – Leoš Zouhar a jeho stárky / foto: Petr Ustohal

Jak to vidí matky:
Dcery /stárky se na hody připravují už 

od začátku července. Zprvu jednou , pak 
dvakrát týdně a ke konci každý den, chodí 
do sokolovny  vyrábět výzdobu  a trénovat 
tanečky a půlnoční překvapení. Řeklo by 
se: zábava, to samozřejmě,  je dobrá parta 
a všechno jde dobře od ruky. Míň zábavné 
už však je shánění mašlí, věnečků, voni-
ček, koštovaček, odznaků, kolíčků a maš-
liček na sóla, atd.

A pak to vypukne. Ve čtvrtek zdobení a 
stavění malé máje u hlavní stárky, v pátek 
poslední dozdobení a stavění máje na 
náměstí. Stárky vůbec nevidíme, přichází 
nad ránem. V sobotu vstávají o půl sedmé, 
zdobí se do krojů a musí být 7 t, aby už od 
osmi hodin vyrazily do ulic a usměvavé 
zvaly obyvatele města k hodovým zába-
vám. Ze zvaní se vracejí uchozené, na 
chvilinku si odpočinou a  znovu do kroje 
a tančit celou noc. Poslední hodovníci 
odcházejí při rozbřesku, stárci přece neo-
dejdou dřív. 

V neděli ráno už nastrojené stárky čeká 
plný kostel a slavnostní hodová mše.  
Stárci odcházejí ke svým stárkám k hodo-
vému obědu a  po krátkém odpočinku už 
spěchají na focení do zámecké zahrady. 
Následuje průvod k radnici, kde už netrpě-
livě čeká starosta, připravený k ceremonii 
představení stárků s připomenutím hodo-
vých artikulí. A konečně přichází zúro-
čení celé dřiny:pochod středem náměstí 
a moravská beseda před zraky babiček, 
maminek a všech sousedů. Nejedna z nich 
i slzu uronila, stejně jako já…

Co říká dcera:
Za ty tři  dny  jsem naspala šest hodin, 

mám zničené osmery punčocháče,  
puchýře na chodidlech, od kroje v pase 
modřiny, stlačená žebra,  ale stálo to za to. 
Čí jsou hody...



Koláč, který připomíná, že pomoc chutná sladce

Starosta města, starosta Sokola a stárci při nočním koupání / foto: Petr Ustohal

Mgr. Veronika Slezáková
PR pracovník Oblastní charity Rajhrad

Začátkem října si připomínáme Světový 
den paliativní péče. Oblastní charita Rajhrad 
při této příležitosti již tradičně pořádá sbír-
ku Koláč pro hospic. Čtvrtého října budeme 
opět šířit slovo o potřebě hospicové péče. 

Všechny srdečně zveme podívat se v ten-
to den za námi do stánku přímo ve vašem 
městě.

Jak už název akce napovídá, v našich 
stáncích za dobrovolný příspěvek dostane-
te koláč, který vám připomene, že pomoc 
skutečně chutná sladce. Díky výtěžku sbír-
ky budeme moci zakoupit nové zdravotní 
a kompenzační pomůcky pro pacienty raj-

hradského hospice. S vaší pomocí můžeme 
i nadále poskytovat komplexní odbornou 
a hlavně individuální péči nevyléčitelně 
nemocným.

Letos postavíme svůj stan na náměstí Míru 
a najdete nás také v Rajhradě (ul. Masaryko-
va) a ve Šlapanicích (ul. Čechova). Nezapo-
meňte se tedy zastavit a odměnit se za svou 
štědrost a přijměte od nás chutný koláč.

Celé hody mi utekly, jako rychle přetočený [ lm aneb Hodový minirozhovor

lečné chvíle, letní prázdniny či dovolenou. 
Dirty dancing vždy bylo a bude naše s Luc-
kou, proto se volilo právě toto téma. I když 
jsme to dávali do kupy společně, měla celé 
půlnoční překvapení  pod palcem převážně 
Lucka.

Organizovat tak početnou skupinu lidí 
musí být náročné, jak se ti dařilo udržet 
pozornost všech?

Jedna věc je pracovat se skupinou pade-
sáti čtyř lidí (50 stárků, 4 sklepníci) a dru-
há věc je pracovat se skupinou padesáti čtyř 
lidí s relativně nízkým věkovým průměrem, 
navíc pod mírným vlivem zkvašeného vína. 
Dali mi zabrat, ale byli úžasní a nikdy na ně 
a na nic nezapomenu. Mohlo se pracovat 
sebe-hůř či sebelíp, ale nikoho bych za nic 
nevyměnil, prostě super parta lidí.

Jak se ti spolupracovalo s pořadatelským 
Sokolem a městem?

Jak se mi spolupracovalo se Sokolem, 
resp. s Oldou, anebo s jedním z mých stár-
ků? Jistě nešlo přehlédnout, že mezi námi a 
s námi chodí nějaký vysoký pán v bíle krojo-
vané košili, pro místní všem známý, starosta 
Sokola, Olda Kahoun, a jsem rád, že mohu 
říci, že Olda byl můj stárek. Tímto Oldovi 

>> pokračování ze strany 12 děkuji za záskok našeho pochroumaného 
stárka. Spolupráce se Sokolem i s radnicí 
byla na jedničku, co bylo potřeba, se zařídilo. 
Hlavně po hodech, když jsme vraceli kroje, 
mi velice pomohly holky z radnice.

Pokud bych měl přidat nějaký můj osob-
ní postřeh z hodů, tak snad jen co se týče 
náročnosti. Věděl jsem, že to bude nároč-
né, ale netušil jsem, že až tak. Celé hody 
mi utekly jako rychle přetočený 3 lm, až mi 

je líto, že si nemůžu vybavit některé úžasné 
chvíle, co jsme společně zažili. Díky fotkám 
se mi to zpětně vybavuje, ale nejlepší na tom 
byly ty věci, které se nedají ani foťákem ani 
videokamerou zachytit. 

Naštěstí mi to kompenzuje, když zaslech-
nu, že hody v Židlochovicích byly fakt super. 
Dali jsme do toho vše.

Z vašich dopisů:
Na hody chodíme každý rok, líbí se nám celková nálada, chodíme rádi. Mírně negativ-
ním průvodcem hodových zábav je však návštěva toalet. Pořadatel zajistí adekvátní 
počet mobilních záchodků. Přestože dodavatelské 7 rmy se o čistotu starají, je obzvláště 
pro ženy buňka ToiToi velkým strašákem, proto si hledají jiné možnosti. Na náměstí jsou 
ty možnosti dvě. Nejblíže a uvnitř dějiště je možno použít WC ve vinárně. Prvním rokem 
byla tato toaleta zpoplatněna. To je určitě v pořádku, deset korun není závratná část-
ka, nikoho nezruinuje, člověk se přizpůsobí a po kapsách hledá drobné. Nebyla tak velká 
fronta, což bylo příjemné, ale o to větší překvapení nás čekalo dále. Vlastně nečekalo. Nic 
se nezměnilo, prasklé prkýnko, časem došel toaletní papír a o papírových ručnících ani 
nemluvě. Škoda, že za platbu nebyla žádná služba, a o kultuře se mluvit po půlnoci nedá. 
Dobrý nápad, ale s nehezkým koncem.

Barbora Jakubcová, návštěvnice hodů
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Jak to mají kluci
Už týden před hody jedou stárci pro 

máju.  Naštěstí jim pomůžou i zkušení 
matadoři.Letos bylo opravdu zima, a tak 
pomohl i horký čaj s rumem.

Příprava je v plném proudu, mája je dost 
vysoká, vyšší než vloni, a nejde jen tak leh-
ce ukotvit. Povedlo se, ale jeden ze stárků, 
Petr, se při tom zranil na noze a musí do 
úrazovky. Co dělat? Lichý počet nejde do 
páru. Celý večer se debatuje, hledá se řeše-
ní. Pomůže Olda Kahoun, vezme si kroj, a 
tak spolu s retrostárkem Oldou je zas plný 
počet. V neděli už se Petr v kroji objeví, 
ale tančit ještě nemůže. Pomáhá však po 
všechny tři dny.



Zapojte se do soutěže v rámci projektu Jižní Morava čte

Bohumila Pavková
knihovnice

Začátkem září vyhlásila Městská knihovna 
Židlochovice druhý ročník literární a výtvar-
né soutěže pro děti ve věku 4–15 let, tento-
krát na téma „Příběhy mého kraje“. Pohádky, 
povídky, eseje či básničky (nebo jiné slohové 

útvary) na motivy skutečných příběhů dané-
ho místa či regionu v rozsahu 1–3 strany 
můžete odevzdávat v knihovně do konce říj-
na. Literární soutěž probíhá ve dvou katego-
riích: 8–10 let a 11–15 let. Pro nejmladší děti 
ve věku 4–7 let je otevřena soutěž výtvarná 
a pro kolektivy max. 5 dětí od 8 do 15 let 
je připravena speciální literárně-výtvarná 
kategorie s regionální tematikou. Vyhlášení 

výsledků proběhne koncem listopadu. Vítěz 
z každé kategorie se zúčastní slavnostního 
setkání autorů vítězných prací, které se bude 
konat začátkem prosince v brněnském Diva-
dle Polárka. Projekt je 3 nancován Jihomo-
ravským krajem. Více informací vám rádi 
poskytneme v knihovně.

Rozloučení s létem pro děti

Martina Kučerová
Komise sportu a mládeže

I když se počasí zpočátku příliš netvářilo, 
zúčastnila se téměř stovka dětí. Soutěžila tří-
členná družstva i jednotlivci (věkové katego-
rie do 6 let, do 12 let a do 18 let) v několika 
disciplínách, např. střelba na koš, lukostřelba 
nebo poznávání přírody. Kromě jednotlivých 
disciplín doplnili program svými exhibicemi 
judisté a lukostřelci, názornými ukázkami se 
prezentovali mladí hasiči i příslušníci HZS PS 
Židlochovice. Nejlepší družstva i jednotlivci 
byli odměněni věcnými cenami. Na závěr si 
děti na ohni upekly špekáčky a zatancovaly 
na diskotéce.

Z mého pohledu se akce vydařila, všich-
ni odcházeli spokojení. Za Komisi sportu a 
mládeže chci poděkovat jednotlivým organi-
zacím za účast a budu se těšit, že za rok se 
opět potkáme. 

Komise sportu a mládeže při radě města Židlochovice již několikátým rokem pořádá Sportovní den pro děti. Letos pořadatelé rozší-
řili sportovní zápolení nově o „burzu“ volnočasových aktivit ve městě a oslovili jednotlivé místní organizace s možností prezentovat 
svou nabídku potenciálním zájemcům. 

Děti zkouší hasičskou techniku / foto: archiv města

Zúčastněné organizace: Orel Židlochovice, T.J. Sokol Židlochovice, Skautské středisko 
Hrozen Židlochovice, SDH Židlochovice, FC Židlochovice a Dětský sbor Židlochovice.

rubriku připravuje
Milena Moudrá

Zeptali jsme se: Lokalita Líchy

Proslýchá se, že se budou rozšiřovat sta-
vební parcely za Janáčkovou ulicí v lokalitě 
Líchy. Mají tedy zájemci o bydlení v Židlo-
chovicích šanci na získání stavebního mís-
ta? Případně i v některých jiných lokalitách 
města? Je město schopno další nárůst oby-
vatel logisticky zvládnout – budeme mít 
dost míst ve školce, škole, u lékařů apod.?

Odpovídá Ing. Jan Vitula, starosta města 
Židlochovice.

Je potřeba zdůraznit, že se jedná o aktivi-
tu soukromého investora, který v uvedeném 

prostoru dlouhodobě působí. Město pouze 
odsouhlasilo prodej parcel, jež v daném pro-
storu vlastní. Vzhledem k tomu, že se jed-
ná o parcely, které netvoří souvislý celek, a 
navíc je třeba poměrně rozsáhlých investic 
(např. přeložka vysokého napětí), vítáme, 
že se v této věci angažuje někdo, kdo jed-
ná s ostatními soukromými vlastníky. Lze 
očekávat, že pokud se investor dohodne 
i s ostatními, mělo by se na Líchách začít 
v příštím roce stavět. Možnost získání par-
cel je tedy záležitostí dohody s budoucím 
investorem. Počítáme s tím, že další parcely 
budou k dispozici také na pozemcích mezi 
hlavní silnicí a ulicí Komenského. Zde se 
však jedná pouze o parcely soukromých 

vlastníků. V plochách určených územním 
plánem město dnes nevlastní žádné stavební 
parcely. To, že se město nalézá na hranicích 
svých možností, jsme promítli do nového 
územního plánu. Z něj jsou vyřazeny někte-
ré další možné rozvojové plochy, které jsme 
se rozhodli nechat až na dobu, kdy bude mít 
město dobudovanou infrastrukturu a také až 
se nově vybudované části města „sžijí“ se sta-
rousedlíky. Co se týče služeb, je kapacita pro 
obyvatele Židlochovic dostatečná. Složitější 
je otázka servisu pro okolní obce. Je jasné, že 
při překotném rozvoji některých obcí v okolí 
nebudou například kapacity škol dostatečné. 
Ale to je předmět na debatu se starosty obcí 
v okolí.

14 Život ve městě MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ



Co bychom mohli vědět o suchu a vodě, ale zatím jsme se nezeptali

Jana Tesařová
Židlochovický Otakárek

„Příroda je vděčná, pokud se k ní chováme 
hezky... Všechno nám vrátí.“ P. Marada

Léto bylo suché. Zase. A právě, když potře-
bujeme nejvíc zalévat naše zahrady, přichází 
zákazy, vodou se musí šetřit. V Řecku došla 
opatření tak daleko, že vodárny na několik 
hodin denně zcela zastavily distribuci vody. 
Čeká nás to taky? Nebo je snad v našich si-
lách s tím něco dělat? Máme možnost ales-
poň trochu měnit klima? Dá se nějak zařídit, 
aby půda nevysychala tak rychle? 

Jednou z cest, jak zadržet vodu v zahra-
dách, na polích, v krajině, jak zpříjemnit kli-
ma ve městech, jsou výsadby stromů. Nevě-
řila bych, že v dnešní době potkám člověka, 
který má za to, že stromy vodu ze svého pro-
středí odčerpávají a dokonce sucho způso-
bují. Bohužel, jsou lidé, kteří tomu věří.

Proto jsme se ve spolku Židlochovický 
Otakárek rozhodli zahájit osvětu – infor-
mační kampaň.  Na začátek nabízíme struč-

ný výčet šesti důvodů, proč jsou stromy tak 
významné. Data jsme čerpali z materiálů 
Mendelovy univerzity. 

Věděli jste, že:
Stromy odebírají ze vzduchu oxid uhličitý 

a vracejí do něj kyslík. Stoletý buk vydá za 
jednu hodinu takové množství kyslíku, které 
vystačí k dýchání třem lidem po celý rok. 

Stromy jsou důležité regulátory teploty. 
Jeden hektar lesa odpaří za hodinu až 350 
litrů vody. Tím se v parných dnech ochlazu-
je teplota i o několik stupňů. Tam, kde není 
dostatek zelených ploch, přestává být měst-
ská zástavba prostorem obytným. 

Stromy zachycují prach a mikroorga-
nismy. Hektar smrkového lesa dokáže vázat 
až 32 tun popílku, bukový les na téže ploše 
dokonce dvakrát tolik. Stromy též produkují 
látky podobné antibiotikům zabíjející choro-
boplodné zárodky.

Stromy snižují hluk. Až čtvrtina hluku je 
pohlcována mezi listím stromů. Pásy stromů 
a keřů kolem silnic tak působí jako protihlu-
ková bariéra.

Stromy svými kořeny zpevňují půdu a 
zadržují vláhu. Kořeny stromů při dešti 
zadržují vodu jako velká houba a zabraňu-
jí tak rychlému odtoku srážek do vodotečí, 
vzniku povodní a nadměrné erozi půdy. Vel-
ký význam mají i stromy schopné růst blízko 
vody, neboť svými kořeny zpevňují břehy, 
které by jinak byly vodním tokem vymílány 
a odplavovány.

Stromy zajišťují biodiverzitu. Stromy jsou 
domovem desítkám druhů živočichů, zejmé-
na hmyzu. Některé druhy se specializují na 
pupeny, jiné na listy a plody, další druhy se 
živí kůrou či lýkem, nejvzácnější jsou druhy 
přežívající ve starém trouchnivém dřevě, kte-
ré je v lesích již velmi zřídka.

Rádi bychom vás pozvali na besedu s pa-
nem dr. Ing. Petrem Maradou z Mendelovy 
univerzity. Rozvede téma, které jsme stručně 
nastínili v tomto článku. Zná krajinu v oko-
lí Výhonu. 26. října v 18 hodin ve sklepení 
pod radnicí, Masarykova 100, Židlochovice. 
Přijďte. Těšíme se na vás!
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Stromy ve městě: Sorbus aucuparia L., var. moravica – Jeřáb ptačí

rubriku připravuje
Ivana Flajšingerová

Tentokrát naše kroky povedou do zahra-
dy Robertovy vily. Nachází se zde krásné 
exempláře jedlých stromů, moruše černé a 
sladkoplodého jeřábu ptačího nebo aronie 
(černý jeřáb, temnoplodec). Moruše černá, 
tedy morušovník černý (Morus nigra L.) 
je opadavý listnatý strom, dosahuje výšky 
10–15 m, pochází z Asie. Listy jsou dlanité, 
okraje zubaté, světle zelené, existují i odrůdy 
s členitými listy. Plodem je souplodí pecko-
vic, 2–4 cm dlouhé, černé barvy. V zahradě 
se nachází také převislá forma. Jeřáb ptačí 
(Sorbus aucuparia L., var. moravica) dorůs-
tá cca 5–7 m, listy má lichozpeřené, střída-
vé, květy bílé, klasické pro čeleď růžovitých,  
uspořádané do chocholíku. Plodem jsou 
červené malvice, cca 1 cm velké. V prosto-
rách Robertovy vily naleznete hned něko-
lik jedinců. Aronie nebo také černý jeřáb, 
temnoplodec černoplodý (Aronia melano-
carpa (Michx.) Elliott) může růst ve formě 
keře nebo stromu, pochází z východní části 
Severní Ameriky. Listy jsou středně zelené, 
střídavé, květy opět typické pro čeleď růžovi-
tých, bílé, umístěné v chocholíku. Plody jsou 
drobné černé malvice. V zahradě opět nalez-
nete několik jedinců.

V naší minirubrice bychom vám rádi představili botanické zajímavosti našeho města, a to nejen stromy a keře. Věříme, že se stanou 
novou inspirací při vašich častých toulkách po Židlochovicích.

Sladkoplodý jeřáb ptačí / foto: Ivana Flajšingerová



Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Mobilní toalety jako náhrada veřejných záchodků

Letní turistická sezóna skončila k posled-
nímu září. Se zvýšeným počtem návštěvníků 
města během léta se na Informačním centru 
množily dotazy na veřejné toalety. Tuto služ-
bu donedávna zajišťovalo právě Informační 
centrum. Nacházely se zde oddělené toalety 
pro muže, ženy a jedna toaleta nesla označe-
ní pro zdravotně znevýhodněné. Paradoxem 
je, že člověk s větším tělesným omezením 
by se přes vyšší schodek z obou přístupů 
do místa dostal jen s velkými potížemi… 
Z důvodu zimní havárie na kanalizaci byly 
tyto záchodky dočasně uzavřeny. Zjištěný 
celkově velmi špatný stav opětovné otevření 
nedovolil.

Město ihned zareagovalo a nasmlouvalo 
mobilní toaletu na parkoviště k Informač-
nímu centru. Další zařízení je umístěno 
u hřbitova a třetí nalezneme mezi autobuso-
vým nádražím a Penny. Návštěva mobilních 
buněk však není příliš v oblibě, což z reakcí 
dotazujících se na Informačním centru bylo 
zcela zřejmé.

O absenci veřejných záchodků se v Židlo-
chovicích ve střídavých intervalech hovoří už 
léta.  Situace však není až tak dramatická, jak 
by se mohlo zdát. Vyplynulo to z anonym-
ního průzkumu o dostupnosti využití toalet 
v různých zařízeních ve městě. Za nepatrný 
poplatek lze použít toalety v bistru U Sedláč-
ků a také v Espressu na rohu ulice Tyršova, 
kde dotazující dostane i informaci o dal-
ších, veřejných, toaletách v budově úřadu 
a umístění ToiToi u autobusového nádraží. 

V pivnici na náměstí sice o veřejných zácho-
dech neví, bez poplatku a se vstřícností však 
nabídnou vlastní zařízení, nevýhodou jsou 
jen schody, které je nutné pro vykonání 
potřeby zdolat. Využití toalet umožní bez 
problémů také v Národním domě.

Další možnost, avšak pouze pro pacienty, 
nabízí poliklinika, ostatní odkáže na veřej-
nou toaletu na Informačním centru. Na 
dotaz veřejných záchodků odpoví ochotně 
v restauraci Pod lékárnou, ale bez problému 
poskytnou příchozímu i vlastní zařízení.

Na všech místech byli příjemní a ochot-
ní. Veřejné toalety by si však město určitě 
zasloužilo.

Zajímavosti z historie: Vinařská pracovní známka

Jaroslav Jelínek
obdivovatel historie

Nejstarší známky se dochovaly ze starořec-
kých Atén, kde ve 4.–3. století př. n. l. sloužily 
jako vstupenky do divadla. Z ražeb dochova-
ných na našem území můžeme uvést jihlav-
skou hornickou známku ze 13.–14. století, a 
pár hracích známek ze 14. století. Robotní 
známky z málo trvanlivých materiálů (dře-
vo, kůže apod.) se nezachovaly.

Od 19. století bylo u nás vyraženo, vytiště-
no a vylisováno (např. ze skla či porcelánu) 
velké množství známek a občas se objevují 
nové, dosud nezaznamenané. Často je pro-
blém známku někomu nebo něčemu při-
dělit, protože se nezachoval žádný písemný 
záznam. U židlochovické vinařské pracovní 
známky jde o případ úplně opačný. Záznam 
se zachoval, známka nikoliv.

Při pátrání mezi sběrateli po vinařských 
pracovních známkách z jakéhokoliv obdo-
bí u nás jsem nenašel ani jednu (míním tím 
Moravu, Čechy, Slezsko). 

Ale v obecních účtech (svazek č. 1) měs-
tečka Židlochovice za rok 1556 ve vydá-

ních na obecní vinohrady čteme na straně 
34 položku: „Bráčův měli ve všech vinohra-
dech 385, podly cejchův po 6 denárech. Uči-
ní 11 zlatých.“ Je to jediná zmínka v celých 
dochovaných účtech o tom, že najatí dělníci, 
v tomto případě bráči (sběrači hroznů), byli 
vypláceni podle cejchů, tedy znamení – zná-
mek. Známka je zde zmíněna asi proto, že 
v tomto roce jsou vydání na vinobraní velmi 
podrobně rozepsána.

Na tak velké vinohrady bylo zapotřebí 
nejen zmíněných 385 bráčů, ale další účet 
uvádí: „Putnařů 166 po 8 denárech, což je 
6 zlatých, 9 grošů 5 denátů. Dále muselo být 
placeno za svoz úrody, presovníkům (pracov-
níkům u lisů) a další výdaje.“

Jak vidíme, uvítaly stovky lidí z městečka 
i okolí možnost vydělat si za celodenní práci 
6 (putnaři 8) denárů (pro srovnání mezd a 
cen – pecen chleba stál v tomto roce 7 dená-
rů). Dělníci na vinohradech měli i pohoště-
ní. V účtech na str. 34 čteme: „Jídlo pro bráče 
– sýr, chleba, tvarůžky, zelí, petržel, sůl, hrách, 
kroupy, mléko, smetanu, kaši, pivo, máslo.“ 
Dále k tomu na str. 35: „Bábě dáno od vaření 
bráčům i presovníkům 6 grejcarů.“

Při nedostatku jiných zpráv o židlochovic-

kých pracovních známkách  neexistují žádné 
dochované kusy a ani nevíme, jak vypadaly. 
Snad by mohl přispět k této problematice 
účet z roku 1588, kde  na str. 17 čteme: „Za 
cech k znamenáni náčeni.“ Radnice zakoupi-
la cejch k označování obecního nářadí, aby 
si ho někdo „nespletl“ se svým. Můžeme se 
domnívat, že takovýto cejch, o kterém též 
nevíme, jak vypadal, mohl sloužit jako pra-
covní známka sběračům hroznů. Mohl být 
ražen, tištěn nebo vypalován na kov, dřevo 
či kůži.

Jestli kromě obce používali známky i ostat-
ní majitelé vinohradů, jsem nezjistil. Vino-
hrady v Židlochovicích měli nejen majitelé 
panství, ale i desítky šlechticů, obyvatel obce, 
brněnských měšťanů či kláštery. Pokud by 
i majitelé velkých vinohradů používali 
známky, mohla by to být pestrá sbírka.

I když židlochovickou vinařskou znám-
ku neznáme, pro ilustraci uvádíme známky 
z nevinařské oblasti  a z doby téměř přítom-
né, které sloužily stejnému účelu jako naše 
neznámá vinařská známka v dávné minu-
losti.

(redakčně kráceno)

Sbírání účelových známek je v naší republice dost rozšířený obor numismatiky. Nejen, že se známky často podobají mincím, ale nezříd-
ka nahrazují jejich platební funkci. Zpravidla sloužily jako poukázky např. pivní, jídelní, hrací známky a jiné. Také fungovaly jako stvrzen-
ky, např. za práci na vinici, chmelnici, evidenci psů apod. Na Moravě, v Čechách a Slezsku jich bylo vydáno více jak dvě stě tisíc druhů.
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Psí známka
z roku 2000

Známka penzionu Pavir
z roku 2002



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes: Budovy

Stavba výškového domu na náměstí a oprava fasády „pošty“ (1966) / zdroj: archiv města

Pohled na stejná místa dnes (červenec 2017) / foto: Tomáš Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Vlastimil Vondruška: Dobronínské morytáty

Příjemná historická detektivka, přesně vystihující dobu 16. století 
a popisující nehostinnou krajinu zimní Vysočiny. Autor vás bude 
napínat až do samého konce čtivě napsaného příběhu.

Nové knihy

Naučná literatura
FIALA – Umělecká Vídeň, 
SNYDER – Tyranie, KOVÁŘ 
a kol. – To bych zvládl taky, 
VOŠICKÝ – Jižní Morava 
shůry I., 

KNIHY PRO DĚTI
Básničky a říkadla
ŽIŠKA – Já mám kolo, ty 
máš kolo, TROJAK – Nok a 
Knedlíček

Pohádky
HOLASOVÁ – Pohád-
ka o Ipsíkovi aneb Jak se 
lýkožrouti naučili psát, 
ŠIKTANC – Hora Zlodějka, 
LINHART – Princ Jůtůber

Pohádkové příběhy
SVĚRÁK – Buřtík a Špejlička, 
FIŠAROVÁ – A–Ž půjdeš do 
školy, DAHL – Velké myší 
spiknutí

Naučná literatura
FUČÍKOVÁ – Obrazy z Nové-
ho zákona, Velká knížka o sta-
vění pro malé vypravěče

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

>> pokračování ze strany 8 
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1.–6. 10. | ŠKOLÁKEM VE VÁLEČNÝCH LETECH
Výstava je přístupná pondělí–pátek od 14:00 do 16:00 hodin.
pořádá: Gymnázium Židlochovice
místo: sokolovna

4. 10., 9:00–17:00 | KOLÁČ PRO HOSPIC
pořádá: Oblastní charita Rajhrad
místo: náměstí Míru

8. 10., 18:00 | VEČER SOKOLSKÝCH SVĚTEL
S sebou přineste doma vyrobené lodičky se svíčkami.
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice
místo: sraz u sokolovny

11. 10., 18:00 | BRNĚNSKÉ PODZEMÍ
Přednáška Ing. Aleše Svobody věnovaná brněnskému podzemí.
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: sklepení pod radnicí

14. 10., 8:00–13:00 | FARMÁŘSKÉ TRHY
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: náměstí Míru

14. 10., 14:00 | KUKU FEST
Očividný festival v jurtě.
pořádá: Výhonek Židlochovice
místo: jurta Přírodní školky Výhonek

18. 10. | JAZZ ZA KOMÍNEM – VILÉM SPILKA QUARTET
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: restaurace Za komínem
vstupné: 100 Kč
předprodej: od 2. 10. na Informačním centru

Kulturní a sportovní akce v říjnu 2017

21. 10., 10:00–12:00 | S PTACTVEM V ŽIDLOCHOVICÍCH
Přijďte s námi vyvěsit nové ptačí budky.
pořádá: Městské kulturní středisko,
 Odbor životního prostředí
místo: zámecký park

26. 10., 18:00 | PROTI SUCHU
Přednáška s besedou. Přednáší dr. Ing. Petr Marada.
pořádá: Židlochovický Otakárek, Městské kulturní středisko
místo: sklepení pod radnicí, Masarykova 100
vstupné: dobrovolné

PŘIPRAVUJEME:
1. 11. | BESEDA S MICHAELEM ŽANTOVSKÝM
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: zámek Židlochovice

3.11., 17:00 | ENKAUSTIKA – OBRAZY MIRKY KALUŽÍKOVÉ
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: Malá galerie RTIC

25. 11. | POCHOD RAKOUSKÝCH ČERTŮ
pořádá: město Židlochovice
místo: náměstí Míru

pozvánka

V minulém čísle Zpravodaje 9/2017 byl na str. 13 v pří-
spěvku Vzhled náměstí ovlivnilo hlavně devatenácté 
století chybně uveden popis fotogra[ e. Jedná se o dům 
č. p. 23, který se nachází ve spodní části náměstí.

VEČER SOKOLSKÝCH SVĚTEL

T. J. Sokol Židlochovice

zve všechny své členy, příznivce a hlavně všechny děti,
aby s námi uctili památku sokolů,

kteří obětovali svůj život v době II. světové války
 (budeme po řece pouštět svítící lodičky)

sraz u sokolovny v neděli 8. října 2017 v 18:00

Sebou přineste doma vyrobené lodičky se svíčkami
(stačí lodička z kůry, skořápka z ořechu nebo do špičky přiříznuté

prkénko s připevněnou svíčkou. Lodičku je nutno doma vyzkoušet,
aby se ve vodě hned nepřevrátila. Nějaké rezervní lodičky budeme

mít k dispozici pro děti, které nebudou mít vlastní)



ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledám byt, stačí udržovaný stav. Spěchá.
Tel.: 792 284 071
Koupím domek se zahrádkou. Opravy nevadí.
Tel.: 607 496 359
Prodáváte nemovitost? Vysoutěžíme pro vás nejvyšší mož-
nou cenu do 30 dní. Bez rizika – vy rozhodnete o prodeji.
Tel.: 775 377 977
Koupím byt v Židlochovicích. Hotovost.
Tel.: 702 169 750
Hledáme rodinný dům v Židlochovicích.
Tel.: 733 677 683

<

<
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<

<
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Slavnosti burčáku – J. Peterková popisuje židlochov. kroj / foto: L. Betášová

J. Vitula a J. Šotnar – zahrádkáři slaví 60 let / foto: J. Kotek

Při odpočinku / foto: P. Ustohal

Nedělní hodová mše svatá – nesení darů / foto: S. Sommerová

Stárci na svačině u starosty / foto: P. Ustohal

Společné foto se starostou / foto: P. Ustohal

Zahájení výstavy „Školákem ve válečných letech“ / foto: T. Dratva

Slavnosti burčáku – dobrá nálada i při nepřízni počasí / foto: L. Betášová


