
Zápis  

Výroční schůze  

Židlochovického vlastivědného klubu 

Datum konání:  9. 12. 2016  

Přítomni: viz prezenční listina – omluveni PhDr. St. Rubáš a Mgr. D.  

Švarcbergerová  

1.   Na úvod schůze přečetl Prof. Peter Wendsche dva pozdravné dopisy 
od členů spolku, kteří se nemohli schůze zúčastnit (Mgr. Miroslav Cvrk, 

JUDr. Miloslav Jurák).  

2.   Poté Prof. Peter Wendsche přednesl zprávu o činnosti spolku za rok 

2016, ve svém příspěvku se ještě krátce vrátil i k roku 2015. Krátce 
pohovořil i o legislativě a stanovách týkajících se Židlochovického 

vlastivědného spolku.   Především zhodnotil vše, co se nám za dobu trvání 
našeho Židlochovického vlastivědného klubu podařilo udělat. Shrnul také 

počet i náplň uveřejněných článků v různých místních zpravodajích, obsah 
i počet přednášek týkajících se historie našeho města. Všichni zúčastnění 

se podíleli na diskuzi, která naznačovala, kam by se naše práce měla dále 
ubírat.   

3.   V dalším bodě byli přítomní seznámeni s financováním spolku a jeho 
rozpočtem.   

4.   O přednáškové a publikační činnosti se zmínil Mgr. Karel Vavřík. Je 

třeba vyzdvihnout aktivitu Mgr. Karla Vavříka právě v těchto činnostech. O 
badatelské činnosti spolku přítomné seznámili   Mgr. Karel Vavřík společně 

s Prof. Peterem Wendschem. M.j. oba jmenovaní referovali o jejich 
návštěvě v rakouském Himbergu, kde bádali po podnikatelských aktivitách 

rodiny Robertových a také o židlochovickém rodáku Wilhelmu Marxovi, 

který zemřel v Mödlingu u Vídně. Obě témata jsou rozpracovaná a měla 
by v nejbližší době být zveřejněna.  

5.   Poté byli všichni přítomní obdarováni novým sborníkem – „Vybrané 

kapitoly z dějin města Židlochovic", jehož autorem je Eduard Vyhlídal. 
Nejvíc byl překvapený sám autor, který nečekal, že se vydání knihy stihne 

ještě do konce roku 2016.  

6.   Na závěr proběhla v příjemné atmosféře diskuze nad různými tématy 

z historie Židlochovic a okolí. Byly také připomenuty aktivity Mgr. Tomáše 
Dratvy, který vydal jednak kalendář se židlochovickými pohlednicemi v r. 

2016 a připravil také kalendář se stejnou tématikou pro rok 2017. 
Podobně byla vyzdvižena i jeho publikační činnost v Židlochovickém 

zpravodaji týkající se srovnávání dobových pohlednic se současným 
stavem.   



V Židlochovicích dne 13. prosince 2016  

Zapsal: Mgr. Tomáš Dratva  

Schválil: Mgr. Karel Vavřík  

 

P.S. Židlochovický vlastivědný klub má začátkem roku 2017 20 členů vč. 

čestního člena pana JUDr. Miloslava Juráka 


