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Na jižní Moravě panuje obecný nedosta-
tek vody. Jak jsou na tom Židlochovice? 

Přestože v posledních týdnech párkrát 
zapršelo, je situace s vodou opravdu závaž-
ná. Měl jsem možnost v posledních dnech 
navštívit Vírskou přehradu a byl jsem pře-
kvapen, jak nízký stav vody v přehradě je. 
Vzhledem k tomu, že společně s březovským 
vodovodem je Vírská přehrada i pro Židlo-
chovice zdrojem pitné vody, je tento fakt 
důležitý i pro nás. Mám informace, že i Brno 
se chystá k některým opatřením směřujícím 
k ochraně zdrojů pitné vody.

Přistoupí i naše město k zákazu zavlažo-
vání zahrad?

Jan Vitula: Bez vody není žádná budoucnost

Zatím nejsme v situaci, abychom museli 
vyhlašovat regulace využívání pitné vody. 
Co je však na pováženou, je tendence, kterou 
vidíme v zásobách pitné vody. To, že za stá-
vající situace nemusíme přistoupit k žádným 
mimořádným úkonům, neznamená, že při 
současném trendu k tomu v následujících 
letech nedojde. Řada občanů má možnost 
ve svých studnách pozorovat pokles hladiny 
spodní vody, který je skutečně alarmující. 
Zároveň je potřeba poznamenat, že rychlý 
pokles hladiny spodní vody má negativní 
vliv i na vegetaci. Na podobně postižených 
místech v republice dochází k usychání 
vzrostlých stromů, které jsou souběžně se 
suchem ničeny i různými chorobami. 

Sice máme nedostatek vody, ale také 
máme v našem katastru meliorace...

Jak někteří možná vědí, bylo celé území 

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

mezi zámeckým parkem a Hrušovanami 
mokřady a bažinami. Postupně byl tento 
prostor upravován, tak aby ho bylo možno 
zemědělsky využít. Tento trend byl završen 
vybudováním meliorací ve dvacátých letech 
dvacátého století. K našemu překvapení, 
jsou tyto meliorace stále funkční a odvádějí 
spodní vodu do říčky Šatavy. 

V tomto prostoru je možné si povšimnout 
na několika místech rostoucího rákosí. To 
je důsledkem lokálních poruch na těchto 
melioracích. Město v současné době zvažu-
je možnost alespoň částečné regulace odté-
kající spodní vody tak, abychom v suchých 
letech nepřicházeli o tuto životadárnou teku-
tinu. Řešení je však velmi složité, především 
vzhledem ke komplikovaným majetkopráv-
ním vztahům.

Mokřad u čističky odpadních vod
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Bude i přes nedostatek vody otevřeno 
městské koupaliště?

Samozřejmě. Jak jsem již říkal, situace je v 
krátkodobém horizontu udržitelná. Jako kaž-
dý rok i letos realizujeme na koupališti drob-
né opravy, mírně investujeme a přemýšlíme 
i nad tím, jak snížit spotřebu vody. V rámci 
příprav na letošní sezónu jsme například 
opravovali prasklé potrubí, vyměnili čer-
padla a samozřejmě opět natírali bazény. 
Otevření koupaliště očekáváme v polovině 
června. Bohužel provoz není možné zahájit 
dříve, ač bychom si to  při současných vyso-
kých teplotách i my přáli. Tak rychlý nástup 

léta se nedal předvídat a nyní už nelze ote-
vření koupaliště uspíšit. Zvu vás srdečně k 
jeho návštěvě.

Hospodaření s vodou se věnujete vcelku 
intenzivně již delší dobu. Co je tím dlou-
hodobým důvodem?

Celou řadu let mě osobně tato oblast velmi 
zajímá a možná je původem jeden z etymo-
logických výkladů názvu Židlochovic, coby 
„žídel“, tedy v současné češtině „pramenů“. 
Prvním z novodobých vodohospodářských 
kroků bylo vybudování mokřadu u čistírny 
odpadních vod. Poté následoval mokřad 
na Líchách. V současné době se zabýváme 
úvahami nad dalším rozšířením vodních 

ploch. Kromě toho nás však samozřej-
mě zajímá i hospodaření s vodou ve městě 
samém. Nově budované objekty se snažíme 
koncipovat tak, aby se veškerá dešťová voda 
zasakovala a neodtékala zbytečně do řeky. 
Bohužel, naše město nemůže kvůli špat-
ně nastaveným dotačním podmínkám ze 
strany ministerstva využívat tzv. „modrou 
úsporám“. Doufáme však, že tato situace 
se může v dohledné době změnit. Všechny 
občany si ale dovolím požádat o uvážlivé 
zacházení s našimi vodními zdroji. Může jít 
o prosté zachytávání dešťové vody na vlast-
ním pozemku či úsporu při každodenních 
domácích úkonech. Existují však i složitější 
projekty, jako je například v případě rekon-
strukce nemovitosti zvážení hospodaření 
s tzv. šedou vodou. Jedná se o systém, kte-
rý umožňuje opakované použití odpadních 
vod například z domácí pračky či koupelny. 
Je to na každém z nás...

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
místo šálku čaje si vás tentokrát dovoluji pozvat na sklenku vína na volné prostranství vedle 
Informačního centra, Masarykova 100, v úterý 19. června v 18:00 hodin.

Ing. Jan Vitula, starosta

Ing. Zdeňka Koutná
Odbor investic a místního hospodářství

Výstavba vlakového terminálu zahrnuje i přestavbu autobusového nádraží

ZMĚNA MÍSTA ODJEZDŮ A PŘÍJEZDŮ 
AUTOBUSŮ

4. června začínají práce na další části terminá-
lu označené jako část B – přestavba současného 
autobusového nádraží. Zastávky s označením 
1 a 2 jsou přesunuty na provizorní stanoviště 
vybudované v prodloužení nástupiště 3 a 4. Auto-
busy budou tedy zastavovat jen na straně u silni-
ce. Místa zastávek budou během prázdnin opět 
přesunuty.

DOČASNĚ JEDNOSMĚRNÉ ULICE
Dále jsme museli zajistit, aby se autobusy měly 

kde otočit a odstavit při čekání. Proto bude zjed-
nosměrněna ulice Zámecká od vjezdu na par-
koviště k PENNY po ulici Cukrovarskou, dále 
ulice Cukrovarská a Robertova od Cukrovarské 
po výjezd na hlavní silnici. Na ulici Robertově se 
budou odstavovat autobusy. Režim jednosměrné 
dopravy ulic zůstane v platnosti do konce roku 
(než budou postavena nová odstavná stání na 
nádraží).

TOČNA PRO AUTOBUSY
Dále na křižovatce ulic Tyršova a Kpt. Rubena 

(před gymnáziem) se budou otáčet autobusy ze 
směru od Žabčic. Bude zde zakázáno parkování 
na celé ploše křižovatky. 

Mobilní WC bude přesunuto ke kontejnerům na 
tříděný odpad u parkoviště za úřadem. Malé par-
koviště vedle autobusového nádraží bude zrušeno. 
Pojízdná prodejna farmy Němcovy bude zajíždět 
ve čtvrtek na parkoviště za městským úřadem, 
Nádražní 750.

Součástí stavby vlakového terminálu je celá řada dalších rozsáhlých oprav a úprav. Mezi ně patří i posun autobusového nádraží. Cestující, 
ale i obyvatele města, čekají mnohá omezení a změny v dopravě.

Situační náhled jednosměrného provozu

Současné umístění autobusových zastávek
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

ZM 2. května 2018
výběr z usnesení
ZM stanovuje:

pro volební období 2018–2022 počet čle-<

JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

nů zastupitelstva města Židlochovice, a to 
15 členů.

RM 4. května 2018
výběr z usnesení
RM bere na vědomí:
Směrnici o přijímání dětí do Mateřské školy 
Židlochovice.

RM souhlasí:
se zřízením přípravné třídy v Základní 
škole Židlochovice, Tyršova 611, a pově-
řuje Mgr. Martinu Bartákovou podáním 
žádostí o souhlas se zřízením přípravné 
třídy. 

<

Příspěvky místním organizacím pro rok 2018 jsou rozděleny

Rada města a zastupitelstvo na svém květ-
novém zasedání schválily @ nanční prostředky 
pro aktivity místních neziskových organiza-
cí. Žádost v letošním roce podalo rekordních 
24 žadatelů. Celkový objem @ nancí, který byl 
mezi žadatele rozdělen, činí 1.420.000 Kč. 
V tabulce v prvním sloupci můžete vidět 
výši schváleného příspěvku pro konkrétní 
organizaci. Ve druhém sloupci jiná pod-
pora najdete číselné údaje (N = nájem, E = 
energie) pouze u organizací, které provo-
zují svou činnost v městských objektech. V 
posledním sloupci se nachází příspěvky pro 
ty organizace, které hospodaří ve vlastních 
budovách a podaly si žádost na @ nanční pří-
spěvek za účelem zhodnocení objektu. Tuto 
podkapitolu v rámci dotací pro spolky jsme 
zavedli od roku 2015 a ukázala se jako velmi 
přínosná a smysluplná, například v souvis-
losti s šetřením výdajů na energie atd. Všem 
žadatelům o @ nanční příspěvek přeji mnoho 
úspěchů v jejich bohulibé činnosti.

Stejně jako v loňském roce i letos vyhlašu-
je město možnost žádat o tzv. mikrogranty. 
Rádi bychom touto cestou podpořili občan-
ské aktivity, které přispívají k oživení naše-
ho města. Žádat tak mohou jak občané, tak 
spolky, které u nás působí. Rozsah možných 
aktivit je omezen pouze účelem a smyslem 
těchto grantů. Žádat můžete například na 
akce s dětmi, sousedská setkání a jakéko-
li další aktivity podporující dobré vztahy 
v našem městě. Pokud se chystáte pořádat 
podobně zaměřenou akci, neváhejte a při-
hlašte se. Žádosti jsou uzpůsobeny posky-
tovaným částkám, a tedy velmi jednoduché. 
Není potřeba se obávat zbytečné administra-
tivy.

Mikrogranty 

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Ing. Jan Vitula
starosta města

Organizace
Rozhodnutí 

RM 2018
Jiná podpora

Zhodnocení 
nemovitosti

Fotbalový klub 35.000
N 41.000
E 75.000

Junák, z. s. 40.000
N 15.000
E 11.000

Kynologický klub 60.000 N 15.000 60.000

MC Robátko, z. s. 70.000
N 32.500
E 33.000

Myslivecký spolek 40.000 30.000

Orel Židlochovice 140.000 130.000

Sbor dobrovolných hasičů 130.000

Sdružení Židlochovice, z. s. 30.000
N 27.900
E 29.000

Dětský sbor Židlochovice 60.000
N 27.900
E 29.000

Zdravotně postižení 25.000

ŠAK Židlochovice 20.000

T.J. Sokol 150.000 150.000

ČZS Židlochovice 20.000 40.000

Římsk. kat. farnost Židlochovice 20.000 30.000

Art ZUŠ, z. s. 15.000

Táborová skupina Rendy 20.000

Vlastivědný spolek, z. s. 30.000

Škola tradiční lukostřelby 20.000

MVDr. Julius Klejdus 5.000

FUNRace, z. s. 20.000

Výhonek, z. s. 25.000

Český svaz bojovníků za svobodu 10.000

Zdeněk Scha> er 10.000

Židlochovický Otakárek 15.000

Celkem 1.070.000 350.000
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rubriku připravuje
redakce

Stavba nového vlakového terminálu 
je v plném proudu. Byl jste od počátku 
zastáncem tohoto projektu?

Ing. Vladimír Hlaváč
Ano, je na první pohled vidět, že stavba 

železničního terminálu se rozběhla docela 
pěkně. Příprava byla značně složitá a kom-
plikovaná, ale o tom by mohla mluvit hlavně 
děvčata z projektového oddělení MěÚ.

Záměr obnovit železniční dopravu do Žid-
lochovic jsem začal vnímat už za předchozího 
vedení města a vždy jsem byl přesvědčen, že je 
to krok správným směrem. Obecně si myslím, 
že vzhledem k narůstajícím problémům v sil-
niční dopravě bude na místě akcentovat alter-
nativní způsoby dopravy a železniční doprava 
se nabízí v první řadě.

Jan Šotnar
Před 124 lety byla vybudována železniční 

trať ze Židlochovic do Hrušovan, kde bylo 
možné přestoupit na spoje provozované mezi 
Vídní a Brnem. Jednalo se o tzv. severní drá-
hu císaře Ferdinanda, kde byl zahájen provoz 
v roce 1839. Jelikož v této době nefungovala 

Hovory Z: Zastupitelstvo

žádná autobusová doprava (první v Židlo-
chovicích až v roce 1925 – provozovatel Vik-
tor Valentini), byla, jak jsme v Židlochovicích 
říkali, „lokálka“ značně využívaná, a to nejen 
pro osobní dopravu.

V roce 1979 byla osobní doprava naa této 
trati z důvodu nerentability zrušena. 

Město o její obnovení usilovalo mnoho let. 
Až díky posledním třem rokům intenzivní 
práce zaměstnanců MěÚ a podpoře všech 
zastupitelů se podařilo, že dojde k obnovení 
železniční dopravy do našeho města, čímž 
bude zlepšena dopravní dostupnost nejen 
občanů našeho města. 

Co městu podle vás dostupnost vlakem 
přinese a naopak, mohl by mít provoz 
nádraží i negativní dopad?

Ing. Vladimír Hlaváč
Realizace tohoto záměru má pochopitelně 

jako každý jiný záměr své kladné i negativní 
stránky. V tomto případě však převaha pozi-
tiv je zcela jednoznačná a jsem přesvědčen, 
že díky kvalitě projektů budou negativní vli-
vy na okolí zanedbatelné. Vzhledem k mno-
hostranné vazbě Židlochovic na Brno jistě 
hodně občanů uvítá možnost cestovat tímto 
způsobem, hlavně samozřejmě mládež a seni-
oři. Z hlediska občana Židlochovic to není jen 

samotná alternativa dopravy a zvýšení jejího 
komfortu. Je třeba si uvědomit, že značná část 
města dostane „nový kabát“. Dotčený prostor 
nebyl zrovna chloubou města. V tomto pro-
storu se realizuje řada navazujících projektů: 
výstavba nového terminálu (oprava stávající-
ho objektu nádraží, nová přilehlá parkoviště, 
zeleň, komunikace atd.) ve spojení s novým 
autobusovým terminálem, rekonstruovaným 
zámkem, novým předzámeckým parkem, 
novou zelení  představuje zcela zásadní kvali-
tativní změny v této části města. Pevně věřím, 
že bezprostředně po realizaci terminálu bude 
následovat kultivace prostoru v okolí Roberto-
vy vily, a že se v dohledné době podaří dokon-
čit a oživit i obchodní prostory p. Outulného, 
včetně realizace některých opatření omezují-
cích negativní vliv na prostředí. Myslím, že se 
opravdu máme na co těšit.

Jan Šotnar
Obnovení nádraží a vybudování terminálu 
povede ke zvýšení dopravního provozu v této 
lokalitě.
Na první jízdu vlaku ze Židlochovic se velmi 
těším, jsem jeden z posledních, kdo lokálkou 
denně jezdili. 

Ing. Zdena Koutná 
Odbor investic a místního hospodářství 

Nová budova přístavby Základní ško-
ly Tyršova byla přihlášena do soutěže 
„Stavba roku 2017 Jihomoravského kra-
je“, kterou organizuje Svaz podnikatelů 
ve stavebnictví v Jihomoravském kra-
ji pod záštitou Jihomoravského kraje. 
Tento třípodlažní nepodsklepený objekt 
postavený v pasivním standardu, s důra-
zem kladeným především na technické 
vlastnosti materiálů a výrobků, získal 
v soutěži čestné uznání hejtmana Jiho-
moravského kraje. 

Moderní budova přístavby, dispo-
nující tepelnými čerpadly, systémem 
vzduchotechnických zařízení a okny s 
plastovými trojskly a slunolamy, získala 
ocenění i v soutěži „Stavba roku 2017 
Zlínského kraje“, neboť stavební společ-
nost 3V&H s. r. o., realizující samotnou 
stavbu, má sídlo v tomto kraji. Zde pří-
stavba obdržela čestné uznání v kate-
gorii „Stavby realizované mimo území 
Zlínského kraje“.

Přístavba základní školy získala ocenění „Stavba roku“

Přístavba základní školy / foto: archiv města 



Novinky ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů od 1. 7. 2018

CESTOVNÍ PASY
Od 1. 7. 2018 dochází ke změnám ve vydá-

vání cestovních pasů občanům, kteří potře-
bují urychleně vycestovat do zahraničí. 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Občan může požádat o vydání cestovního 

pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to: v pra-
covních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pra-
covních dnů. 

Vydání cestovního pasu do 24 hodin: 
požádat lze u kteréhokoliv obecního úřa-
du obce s rozšířenou působností (v Pra-
ze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) 
nebo u Ministerstva vnitra. Převzít občan-
ský průkaz vydávaný v pracovních dnech 
do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra, 
Praha 4, Na Pankráci 72.

Vydání cestovního pasu do 5 pracovních 
dnů: požádat lze u kteréhokoliv obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze 
u úřadů městských částí Praha 1 až 22)  nebo 
u Ministerstva  vnitra. Převzít lze  u obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností v místě 
podání žádosti nebo u Ministerstva vnitra.

Vydání cestovního pasu do 30 pracov-
ních dnů: požádat lze u kteréhokoliv obec-

ního úřadu obce s rozšířenou působností 
(v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 
22). Převzít lze v místě podání žádosti nebo  
u obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností uvedené v žádosti.

POPLATKY
Správní poplatky za vydání cestovního 

pasu pro občana mladšího 15 let:
ve lhůtě do 30 dnů – 100 Kč (žádná změna), 
ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 1000 Kč, 
ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech 
– 2000 Kč. 

Správní poplatky za vydání cestovního 
pasu pro občana staršího 15 let ve zkrácené 
lhůtě:

ve lhůtě do 30 dnů – 600 Kč (žádná změna), 
ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 3000 Kč, 

ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech 
– 6000 Kč.

OBČANSKÉ PRŮKAZY

LHŮTA VYDÁNÍ DOKLADU
Vydání občanského průkazu do 

24 hodin: požádat lze u kteréhokoliv obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působností 
(v Praze u úřadů městských částí Praha 1 
až 22) nebo u Ministerstva vnitra. Převzít 
občanský průkaz vydávaný v pracovních 
dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva 
vnitra, Praha 4, Na Pankráci 72.

<

<

<

<

<

O vydání občanského průkazu do 5 pra-
covních dnů lze požádat u kteréhokoliv 
obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností (v Praze u úřadů městských částí Pra-
ha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra. Pře-
vzít lze u obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností v místě podání žádosti nebo 
u Ministerstva vnitra.

O vydání občanského průkazu do 
30 pracovních dnů lze požádat u kteréhoko-
liv obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností (v Praze u úřadů městských částí Praha 
1 až 22). Převzít lze v místě podání žádosti 
nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností uvedené v žádosti.

POPLATKY
Správní poplatky za vydání občanského 

průkazu pro občana mladšího 15 let: 
ve lhůtě do 30 dnů – 50 Kč (žádná změna), 
ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč, 
ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech 
– 500 Kč. 

Správní poplatky za vydání občanského 
průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrá-
cené lhůtě:

ve lhůtě do 30 dnů – bez poplatku (žádná 
změna)
ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč, 
ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech 
– 1000 Kč. 

<

<

<

<

<

<
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Změna stanoviště sběrných nádob na křižovatce ulic Zámecká a Nádražní

Eva Válková
Odbor vnitřní správy

Vážení občané,
chtěli bychom vás upozornit na změnu 

stanoviště veřejně přístupných nádob na 
třídění odpadu na křižovatce ulic Zámec-
ká a Nádražní (u autobusového nádraží). 
Z důvodu výstavby vlakového terminálu 
budou přesunuty kontejnery na sklo čiré, 
sklo směsné a červený kontejner Asekol na 
drobné elektrozařízení.

Nové stanoviště bude u parkoviště měst-
ského úřadu, Nádražní 750, za budovou 
bývalého Telekomu. 

Děkujeme za pochopení.

Ing. Gabriela Kročilová
Odbor životního prostředí a stavební úřad

Nové místo stání sběrných nádob na parkovišti městského úřadu 



Ing. Kateřina Cmarková
Odbor investic a místního hospodářství

V měsíci květnu bylo opraveno písmo na 
pamětní desce umístěné na fasádě budovy 
Národního domu na náměstí Míru, na jehož 
velmi špatný stav upozornil místní občan.  
Po opravě písma deska znovu důstojně  při-
pomíná událost těsně po vzniku českoslo-
venského státu – přísahu věrnosti dobrovol-
níků československého vojenského praporu 
ze Židlochovicka prvnímu prezidentu T. G. 
Masarykovi. Obnovu prováděl kameník Jiří 
Klein, který bude rovněž restaurovat náhrob-
ní desku neznámého rytíře na židlochovic-
kém hřbitově. Jedná se o další z významných 
hrobů, jejichž postupné opravě se chce měs-
to věnovat.

Deska na budově Národního domu znovu důstojně připomíná slib věrnosti
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Student Jan Hroudný převzal cenu  Učené společnosti České republiky  

Danuše Švarzbergerová
pedagožka

Cenu v kategorii „mladší vědecký pracov-
ník“ získali Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. 
a Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.

Cena v kategorii „středoškolský student“ 
byla udělena patnácti studentům z České 
republiky. Obdržel ji také student Gym-
názia Židlochovice Jan Hroudný za práci 
František Boleloucký a Obrana národa na 
Židlochovicku.

Přítomní si vyslechli projev předsedy Uče-
né společnosti Zdeňka Havlase, pozdravila 
je předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zaží-
malová a celá slavnostní část byla zakonče-
na vystoupením pěveckého sboru Bonifan-
tes. V odpoledních hodinách pak proběhly 
přednášky předních historiků, které se týka-
ly 100. výročí vzniku Československa.

„Přítomnost na takové významné vědecké 
akci a udělené vyznamenání je pro mě vel-
kou poctou a oceněním tříleté práce,“ říká Jan 
Hroudný.

Jan Hroudný se s tématem Františka 
Bolelouckého dostal už dvakrát do kraj-
ského kola Středoškolské odborné činnosti 
a na podzim loňského roku mu byl věnován 
jeden panel výstavy Školákem ve válečných 
letech organizované Památníkem Terezín.

Honzův velký talent dokazuje i jeho dvou-
letá práce na průzkumu historických staveb 
Židlochovic. Výsledkem byly další dvě práce: 
Náměstí Míru a radnice v Židlochovicích a 
Ulice Komenského v Židlochovicích. S obě-

ma tématy postoupil do celostátního kola 
Středoškolské odborné činnosti, na letošní 
výsledek v ústředním kole s poslední prací 
budeme čekat do 17. června.

Je velmi příjemné slyšet v aule Karolina, že 
Gymnázium Židlochovice se má kým pyš-
nit, je velmi příjemné psát tyto řádky. Použiji 
slova jednoho ze středoškolských učitelů 

vyznamenaných v kategorii pedagog: „Jsem 
ráda, že při házení hrachu na zeď se některý 
z nich ujme.“

Přeji Honzovi, aby se jeho rostlinka vyví-
jela takovým směrem, který si nejvíce přeje, 
a hlavně který ho bude bavit, a našemu gym-
náziu, aby životaschopných hrachů bylo co 
nejvíce.

V pondělí 14. května proběhla ve Velké aule Karolina slavnostní část XXIV. valného shromáždění Učené společnosti, na které byly pře-
dány medaile za zásluhy o rozvoj vědy NUMISMA HONORIS SOCIETATIS SCIENTIARUM BOHEMICAE Učené společnosti ČR prof. MUDr. 
Heleně Tlaskalové-Hogenové a prof. MUDr. Mojmíru Petráňovi, CSc.

Jan Hroudný s cenou „Středoškolský student“ před budovou gymnázia / foto: M. Moudrá

Obnova nečitelného nápisu / foto: M. Moudrá



Mgr. art. Jana Zapletalová
zástupkyně ředitelky ZUŠ Židlochovice

Letošní školní rok pomalu míří do @ nále, 
a že byl bohatý na události, o tom by mohli 
naši žáci vyprávět. Jako každý rok i letos jsme 
se zúčastnili Soutěže základních uměleckých 
škol, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky. Své 
dovednosti předvedli žáci hry na decho-
vé nástroje, zpěváci, žáci tanečního oboru 
a hry na bicí. A jak se jim vedlo? V krajských 
kolech se umístili takto: 

Ve hře na dechové nástroje žesťové získa-
li 1. místo Pavel Oprchal a Hynek Svoboda 
(oba hra na trubku). Oba žáci jsou ze třídy 
pana učitele BcA. Davida Křížka.

V oboru hra na klarinet soutěžila Marké-
ta Coufalová a získala zasloužené 1. místo. 
Markéta je žákyní pana učitele Jiřího Brady. 

Ve hře na příčnou ] étnu obsadila 3. místo 
Klára Koníčková a 1. místo Adéla Šafaříková. 
Děvčata jsou žákyněmi paní učitelky Jarosla-
vy Špačkové.

Johan Bébar (hra na bicí) získal 2. místo. 
Jeho vyučujícím je pan učitel Tomáš Kovan-
da, DiS.

Žáci tanečního oboru pod vedením paní 
učitelky Pavly Hraničkové si také vedli 
výborně – choreogra@ e „Hruška“ získala od 
poroty 1. místo a návrh na postup do ústřed-
ního kola. Choreogra@ e „Principy hry“ zís-
kala 2. místo.

Srdečné blahopřání a uznání patří všem 
oceněným žákům, jejich učitelům a též rodi-
čům. Bez jejich podpory by výčet úspěchů 
určitě nebyl tak bohatý.

Hrajeme, tancujeme, slavíme…

HISTORIE POBOČKY V RAJHRADĚ
Letošní školní rok je pro nás zajímavý také 

tím, že slavíme 60 let od založení pobočky 
ZUŠ v Rajhradě. Ještě před jejím vznikem 
fungovala v Rajhradě celých 38 let soukro-
má hudební škola, kterou vedl pan Josef 
Loukota. Byl jedním z posledních žáků Leo-
še Janáčka, hodně komponoval, byl varhaní-
kem v benediktinském klášteře, sbormistrem 
Cyrilské jednoty a dirigentem smyčcového 
orchestru OB Rajhrad. Na jeho práci navá-
zala pobočka židlochovické hudební školy, 
která nejprve sídlila v budově národní školy 
u kostela. V roce 1960 se stěhovala do rodin-
ného domku č. p. 730, který jeho majitelka 
slečna Anežka Schmiedová darovala pro 
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využití mateřské škole. Ta již v tomto roce 
měla svou vlastní budovu, a tak se do dom-
ku nastěhovala škola hudební. A sídlí v ní 
dodnes. I když – ne tak docela.

SOUČASNOST
Rajhradská výuka je aktuálně přestěhová-

na do  základní školy a do Židlochovic, a na 
místě domečku č. p. 730 se dějí věci. Roz-
rostli jsme se tak, že už nám jeho prostory 
a vybavení nemohly stačit, a proto město 
Rajhrad přistoupilo k zásadnímu řešení. Tím 
jsou velké stavební úpravy a zbudování nové 
školy, která bude prostornější a lépe zařízená 
pro potřeby malých hudebníků, tanečníků 
a výtvarníků. Moc se na ni těšíme!

Český den proti rakovině: Letos jste zakoupili rekordní počet kytiček

Ve středu 16. května proběhl na mno-
ha místech naší republiky Český den proti 
rakovině. Dobrovolníky s kytičkami jste 
mohli potkat také v Židlochovicích.

Naše gymnázium se do organizace této 
akce (dříve nazývané Květinový den) zapojilo 
poprvé v roce 1999. Tenkrát jsme objednali a 
velmi rychle prodali 200 kytiček. V dalších 
letech jsme postupně zvyšovali počet objed-
naných a úspěšně prodaných žlutých květů, 
a proto rovněž narůstaly výnosy sbírky – od 
počátečních 8.470 Kč až k letošním 27.579 
Kč za 700 kytiček, což je nejvyšší vybraná 
částka za celou historii sbírky v Židlochovi-
cích. 

Český den proti rakovině je celorepubli-

Mgr. Helena Marková
Gymnázium  Židlochovice

ková charitativní sbírka, jejíž výtěžek smě-
řuje na konto Ligy proti rakovině. Smyslem 
je získat @ nanční prostředky na nádorovou 
prevenci, výchovu k nekuřáctví, zdravému 
stravování a životnímu stylu, na podporu 
činnosti kolektivních členských organizací, 

„My jsme svoje žáky s problemati-
kou seznamovali  v hodinách občanské 
výchovy a dohodli jsme se, že sem stu-
denty gymnázia pozveme a umožníme 
našim žákům se do sbírky zapojit. Přispí-
vající byli odměněni symbolickými kytič-
kami, které studentům doslova mizely 
pod rukama. Podle slov organizátorů 
sbírky byla ta letošní v Židlochovicích nej-
úspěšnější. Máme radost, že k tomuto 
výsledku mohla přispět i naše škola.“

Ing. Jana Králová, ZŠ

rekondiční pobyty onkologických pacientů 
a podporu onkologických výzkumných pro-
jektů.

Stalo se již tradicí, že se na organizaci sbír-
ky s velkým zájmem podílejí studenti sep-
timy gymnázia. Sbírka se pokaždé setkává 
s velmi dobrou odezvou nejen mezi dospělý-
mi dárci, ale také mezi žáky židlochovických 
škol. Všem vám děkujeme!

Úspěšní žáci ZUŠ s učitelem Davidem Křížkem / foto: archiv ZUŠ



Další putování turistů vedlo přes Vrch lží

Klub turistů zamířil v dubnu na Hodo-
nínsko. Po rychlém přestupu v Břeclavi nám 
kvůli zpoždění osobního vlaku v Hodoníně 
zbývalo jen několik málo minut, abychom 
stihli autobus do Dubňan. Odsud jsme se po 
cyklostezce vydali na 13 km dlouhou trasu 
směrem ke kopci Náklo, přezdívanému Vrch 
lží, na jehož úpatí stojí socha kupce Sáma a 
liliový kříž. Autorem sochy je Petr Horák. 
Na místo byly též dovezeny kameny ze svě-
tových poutních míst. Součástí areálu je i al-
tán se zvonicí.

Po žluté turistické značce jsme došli do 
Milotic na zámek. Vznikl přestavbou gotické 
tvrze na renesanční objekt. V letech 1719–
1725 a 1738–1743 byl přebudován do dnešní 
podoby. Zde jsme si udělali téměř hodino-
vou pauzu na zakoupení suvenýrů, občerst-
vení a procházku přilehlým francouzským 
parkem. Někteří si prohlédli právě probíhají-

Iva Musilová
Klub turistů

cí výstavu. Po příjemně strávené pauze jsme 
pokračovali kolem zemědělských objektů a 
lesem až k rozcestí Malá strana. Po modré 
jsme došli do Vlkoše, kde jsme v restauraci 
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Ve dvoře náš výlet zakončili. Někteří se vyda-
li domů dříve, ale kvůli technické závadě na 
kolejích jsme se opět všichni sešli v Brně. 

Počasí nám přálo, sluníčko hřálo celý den.

Školní akademie: Dvě hodiny radosti a smíchu

Školní akademie letos proběhla ve dvou 
dnech, 16. a 17. května. Na realizaci se podílel 
tým pedagogických pracovníků 1. stupně pod 
vedením Mgr. Vilmy Zímové a Mgr. Daniely 
Tiché. Program byl opravdu pestrý. Viděli 
jsme tanečky, písničky, básničky, pohádku, 
ale třeba i jak vypadá běžný den ve škole. 
Na závěr si připravili překvapení také žáci 
z 2. stupně. Všichni účinkující vystupova-
li s radostí a plným nasazením, aby potěšili 
svoje blízké v sále.

Mgr. Ivana Koždoňová
zástupkyně ředitelky ZŠ

„Ze všech vystoupení bylo jasné, že s výběrem a přípravou si daly paní učitelky hodně práce. Dokázaly nadchnout a motivovat děti, 
které svá vystoupení předvedly vskutku profesionálně, i když mnohé z nich určitě zažívaly, možná vůbec poprvé v životě, velkou trému. 

Jako první se představili žáci prvního stupně se skladbou „Děti, to je věc“, kterou od září trénují na letošní všesokolský slet. 
Publikum se následně bavilo nejen při moderním tanečním vystoupení třídy 3. A , ale také se nechalo strhnout rozcvičkou šmoulů z 1. A. 

Indiáni z 1. B předvedli speciální tanec kolem totemu a děti ze školní družiny nás vzaly na výlet do Afriky. O důležitosti péče o planetu Zemi 
všechny diváky zcela nepochybně přesvědčily děti z přípravky. Vystoupení mimoňů z 1. C srdečně rozesmálo nejednoho návštěvníka. 2. A 
nás provedla celou abecedou a děti z 2. B zase dokázaly během chvilky jako malí mravenečci opravit celý les a ještě vyléčit polámaného 
kamaráda. Divadelníci z 3. B vystoupili se svojí adaptací Šípkové Růženky a čtvrťáci potěšili publikum hrou na ukulele a scénkou s básně-
mi o tom, jaké by to bylo, kdyby na světě nebylo tolik krásných barev. Nevystupovaly však jen třídní kolektivy, ale také jednotlivci. Potlesk 
sklidilo vystoupení gymnastky se stuhou a hra na kytaru, trubku a zpěv některých žáků 5. B. Hudební a divadelní nadání žáků z 5. B se 
projevilo při netradičním pojetí písně Červená řeka. Žáci 5. A se s prvním stupněm rozloučili perfektně připravenou ukázkou školního 
dne, kdy zcela originálně spojili texty různých populárních písniček s atmosférou ve vyučování. Závěrem vystoupili žáci druhého stupně 
s hudebním a tanečním překvapením. 

Letošní školní akademii lze bez nadsázky označit jako dvě hodiny skvělé zábavy, radosti a smíchu. Na dětech bylo vidět velké soustře-
dění a zapálení pro věc. A po skončení také velká únava, neboť vystoupení se uskutečnila v rámci dvou dnů celkem třikrát – dvě odpolední 
byla věnována (nejen) rodičům a jedno dopolední vystoupení bylo určeno pro děti z mateřské školy.

Všem, kdo se na přípravě akademie podíleli, patří velký dík!“ Irena Adler Pavelková

Skvělá zábava provázela diváky během celého programu / foto: L. Betášová

Klub turistů cestou k Vrchu lží / foto: M. Musil



Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
ROBERTS – Hrdina ze 
sousedství, Co přetrvá věky, 
STEEL – Rozbouřené vody, 
HARAN – Za jasné noci, 
BOWEN – Zůstaň, REIZIN 
– Štěstí pro lidi

Psychologické romány
COLOMBANI – Cop, IS-
HIGURO – Neopouštěj mě, 
VAN HAAS – Pád vzhůru

Společenské romány
BACKMAN – A každé ráno 
je cesta domů delší a delší, 
EKMAN – Pes

Historické romány
WHITTON – Ve stínu 
knížecího stolce, VONDRUŠ-
KA – Husitská epopej VI., 
BYRD – Na život a na smrt, 
PEINKOFER – Vítr a Pravda, 
ČEŠKA – Případ českého 
knížete

Romány českých a sloven-
ských autorů
DVOŘÁKOVÁ – Dědina, 
DOUSKOVÁ – Rakvičky, 
CIMICKÝ – Děravé sítě, 
PROKŠOVÁ – Odvážní 
a čekatelé, LEIEROVÁ – Dům 
s vypůjčeným výhledem

Detektivní romány
KALLENTOFT – Lovci 
ohně, LÄCKBERG – Čaro-
dějnice, PŘIBYL – Pětidomí, 
MOSTRÖM – Půlnoc, JANS-
SON – Rašeliniště

Dobrodružné romány
BERRY – Ztracený řád,
SMITH – Nad propastí

Fantasy romány
SAWYER – Počátek, TICHÁ 
– Stín, CLINE – Ready Player 
One, PEARSON – Kroniky 
pozůstalých 3: Temná krása

pokračování na straně 17 >>
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Férová snídaně v zahradě gymnázia podruhé

Už druhým rokem se toto setkání konalo v krás-
ných prostorách školní zahrady našeho gymnázia 
a stejně jako vloni se organizace ujala Kristýna 
Sadloňová z kvinty. Cílem takovýchto akcí je upo-
zornit  na hnutí Fair trade, které podporuje spra-
vedlivý  obchod v chudých oblastech světa.

Akce se letos zúčastnilo téměř sedmdesát hostů. 
Společně jsme strávili příjemné dopoledne spo-
jené s ochutnávkou převážně místních potravin 
a dobrot připravených jednotlivými účastníky. 
Příjemnou atmosféru setkání dokreslovala hudeb-
ní produkcí skupina Lodníci.

Poděkování za realizaci férové snídaně patří 
hlavně Kristýně, ale také jejím spolužákům z kvin-
ty, kteří přišli přiložit ruku k dílu a podpořit dob-
rou věc. Potěšující je také silná přítomnost  žáků 

a jejich rodičů, učitelů i  zaměstnanců školy, kteří 
akci podpořili ať už pomocí při organizaci či pří-
spěvkem k pikniku a svou účastí.

Věřím, že v příštích letech se vás k férové snídani 
v Židlochovicích připojí ještě víc!

Férová snídaně je piknikový happening na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů. Koná se při 
příležitosti Světového dne pro fair trade, což je svátek, který slaví druhou květnovou sobotu tisíce lidí 
na celém světě.

Mgr. Dana Pauková
návštěvnice akce

Snídaňové menu návštěvnice akce / foto: S. Gergelová

i někteří dospělí. Ostatní, kteří zrovna neprově-
řovali své znalosti přírody a dovednosti ve střel-
bě ze vzduchovky, využili volný čas k odpočinku 
a relaxaci v přírodě. Potřebné kalorie bylo možno 
doplnit výborným zvěřinovým gulášem nebo ope-
čeným špekáčkem. Ceny všem soutěžícím předaly 
členky Sdružení. 

Vítězi byli nakonec všichni, kdo se nevzdali a 
poprali se s tropickými teplotami, které celý den 
panovaly.

Věřím, že všichni účastníci si jistě odnesli zážitek 
z příjemně prožitého odpoledne. Děkujeme všem 
organizátorům za perfektně zvládnutou akci. 

V sobotu 26. května uspořádalo Sdružení Žid-
lochovice a Myslivecký spolek, pro děti k jejich 
svátku, již tradiční „Povídání s myslivci“. Za krás-
ného slunečného počasí jsme se vydali naučnou 
stezkou k rozhledně a poté k myslivecké chatě. 
Cestou jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí 
o zvěři, rostlinách i historii Výhonu.

V cíli nás čekalo občerstvení, ukázka dravců 
a soutěže, které připravili členové Mysliveckého 
spolku. Do soutěžení se zapojili nejen děti, ale 

Povídání s myslivci: Guláš i relaxace v přírodě

Eva Válková 
Sdružení Židlochovice

Skupinové foto u myslivecké chaty v Hájku / foto: P. Válek
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Čtvrtý ročník Meruňkobraní nabídne kuchyni prvorepublikových specialit, 
ale také hmyz servírovaný na meruňce

Letošní program slibuje zábavu v duchu 
první republiky. Během několika kuchař-
ských vystoupení vás bude bavit brněnská 
skupina } e6@ reballs, která zahraje klasický 
rock’n’roll a rytmický jump swing z 50. let, 
dámy ze Spolku elegantních dam se předsta-
ví s prvorepublikovou módou. 

A opět velké množství kulinářských zážit-
ků, skvělé hudby, čerstvých meruněk, meruň-
kového džemu přímo z kotle a meruňkových 
specialit, takový má být i letošní festival osla-
vující židlochovickou meruňku.

Co by si návštěvník určitě neměl nechat 
ujít, je opakování show jedinečného kucha-
ře jedlého hmyzu v České republice, tzv. 
entomofágii (využívání hmyzu jako potra-
viny). Petr Ocknecht připraví k ochutnávce 
pražené cvrčky, šváby i červy servírované na 
meruňce…

SLADKÁ KLASIKA
Šéfcukrář a spolumajitel @ rmy Dolce Pas-

sione z Nosislavi Martin Beránek vykouzlí 
z receptů našich babiček moučníky, které vás 
mohou inspirovat k návratu do dětských let. 
Sám moc dobře ví a oceňuje, že klasika chut-
ná nejlépe. V Divoké vařečce se několik let 
snaží předávat informace o vaření, ctí a zpra-
covává domácí suroviny, které k cukrařině 
potřebuje. Martin určitě rád experimentuje, 
a tak se na letošním Meruňkobraní můžete 
těšit také na nějaké to překvapení.

KURZ KOMENTOVANÉHO VAŘENÍ 
I PRO DĚTI

Po loňské velmi dobré spolupráci byl zno-
vu osloven gastronomický institut Kuliner, 

který zastoupí profesionální šé� uchař Jan 
Rimpler, Pavel Veigel a koučka Edita Friedlo-
vá. Provedou vás za účasti publika na pódiu 
kurzem komentovaného vaření. V současné 
době můžete Jana Rimplera a Pavla Veig-
la vidět pravidelně v pořadu Dobré ráno 
s Českou televizí a na nové televizi MŇAM. 
Vezměte s sebou určitě také děti, mohou mít 
neopakovatelný zážitek z přípravy meruňko-
vých laskomin přímo na pódiu.

KUCHAŘSKÁ POHOTOVOST
JIŘÍHO KRÁLE

Novou tváří letošního Meruňkobraní je 
kuchař Jiří Král,  známý z televizního pořadu 
Kuchařská pohotovost. Gastronomii věnuje 
maximum času, nejenom v zaměstnání, ale 
i ve volném čase. Absolvoval několik praxí 
a stáží v Paříži, Německu, Švýcarsku, Skot-
sku, Norsku, Itálii i v Indonésii a vždycky 
mířil co nejvýše. V roce 1996 získal titul 
Kuchař roku ČR, 12 let byl členem, později 
kapitánem národního týmu kuchařů AKC 
ČR. Od roku 2010 je kapitánem kuchařské-
ho týmu Československého svazu kuchařů. 
Je i členem rytířského cechu Chaine des 
Rotisseurs – Rytíři gastronomie. Svého času 
pracoval také jako šéf gastronomie pro pre-
zidentskou kancelář ČR, což obnášelo péči 
o státní návštěvy a prezentaci české gast-
ronomie po celém světě. Od roku 2010 se 
věnuje gastronomickému poradenství a ca-
teringu. Je spolumajitelem nejvýše položené 
restaurace v republice „AUREOLE“, která 
pod jeho šé� uchařskou taktovkou obhájila 
nejvyšší gastronomické ocenění Michelin 
Bib Gourmand.  Jeho láska k vaření se pro-
mítá do zajímavé, chuťově výborné a u nás 
zatím neobvyklé „fusion kuchyně“, která 
v překladu znamená kombinaci stylů, chutí 
a čerstvých surovin z celého světa. 

SOUTĚŽE
Vyvrcholením dne se opět stane oblíbená 

soutěž v pojídání meruňkových knedlíků 
pro dospělé s názvem Knedlíkový král Slu-
nečného města, která startuje v 16:00 hodin 
přímo na pódiu. Knedlíky do soutěže zno-
vu připraví náš generální sponzor Domácí 
knedlík Blučina. Ochuzeny nebudou ani 
děti, pro ty máme připravenou soutěž v pojí-
dání půlených meruněk na čas.

Letošní ročník slibuje škálu meruňkových 
barev i chutí. Příznivé jarní počasí dopřálo 
meruňkám podmínky k bohaté úrodě, a tak 
se těšíme na ročník, který co do počtu dru-
hů a kvality našeho oranžového zlata bude 
asi nejúspěšnější. Stejně jako vloni si je také 
společně s Otakárkem uvaříme na náměstí 
v kotli a zajistíme i dostatek čerstvých meru-
něk k přímému prodeji na našem stánku.

Závěr meruňkového dne bude patřit 
temperamentní folkové skupině Helemese 
z Kyjova s indickými rytmy folku, bigbe-
atu, folkmetalu a šansonu, koncert začíná 
v 18:00 hodin.

Programem vás bude provázet Petra Eliá-
šová, všem dobře známá jako moderátorka 
Dobrého rána s Českou televizí a hlasatelka 
rádia Petrov. 

Lenka Betášová
hlavní pořadatelka

Městské kulturní středisko Židlochovice vás zve na letní festival Meruňkobraní 2018, které se uskuteční ve dnech 13.–14. července na 
náměstí Míru se školou vaření KULINER, doprovodným jarmarkem, soutěží o nejlepšího jedlíka, koštem meruňkovice, výstavou meru-
něk, několika koncerty, módní přehlídkou a divadelním představením. Novinkou letošního ročníku je páteční hudební večer s kapela-
mi Kelwin a Starostovi muži.

Přihlaste se do soutěže v pojídání meruňkových knedlíků

„Knedlíkový král Slunečného města“

Podmínky soutěže:
– účastníci starší 18 let –
– časový limit 15 min –

– minimální porce 20 knedlíků –
Soutěžící, který v limitu nepozře startovací porci, uhradí poplatek 100 Kč.

– je dovoleno povolit si opasek, vstát, projít se –
– není dovoleno: pít, kouřit, odcházet z pódia –

Přihlášky:
lenka.betasova@zidlochovice.cz, registrace již probíhá.

Košt meruňkovice 
Jednou ze součástí Meruňkobraní je košt domácí

meruňkovice. Pálenky, nejen z meruněk,
jsou nedílnou součástí moravské kultury

a mají široké uplatnění v gastronomii.

Darujte vzorek pálenky.
Nabízíme k vyzvednutí láhve o objemu 0,3 l, které vám 

budou vydány na Informačním centru, Masarykova 100.

Podmínky a propozice soutěžích naleznete na:
www.zidlochovice.cz v pojezdové liště: Meruňkobraní.
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Firma OKtrika.cz sídlí v areálu Ado-
sy. V nenápadné kanceláři ve 2. patře 
vznikají originální návrhy triček. Majitel 
obchodu Jakub Straka vymýšlí své vlastní 
motivy a zároveň vyrábí trika dle požadav-
ku zákazníka. V kanceláři jich visí velké 
množství, v různých barvách, odstínech a 
velikostech.  Některá se již pyšní potiskem, 
jiná na něj teprve čekají. Jen pro představu, 
ročně z této dílny vyrazí do světa na 8.000 
kusů.

Nápad vyrábět věci s potiskem vznikl 
v roce 2007, kdy pan Straka pracoval jako 
gra\ k a vedoucí výroby pro \ rmu vyrábě-
jící textil. Několik let pak sbíral zkušenosti 
v oboru. V roce 2014 založil \ rmu OKtri-
ka.cz a vstoupil na český trh. 

DIGITÁLNÍ TISK
Na trička i na ostatní bavlněný textil tiskne 

prostřednictvím dvou technologií.  „Nejžáda-
nější technologií je přímý digitální tisk. Je oblí-
bený, protože umožňuje tisknout bez jakého-
koliv omezení fotograE e a obrázky. Můžete si 
to představit tak, že elektronická fotograE e, 
která má být na triku, jde do digitální tiskárny, 
a ta ji vytiskne přímo na předpřipravený textil. 
Následně se tričko i s potiskem tepelně zalisuje, 
aby potisk vydržel co nejdéle.“

TRANSFEROVÝ TISK
Druhou možností je transferový tisk. Ten-

to princip využívá k přenosu obtisku trans-
feru na textilii speciálních strojů nazývaných 
aplikátory transferů. Jedná se vlastně o lis, 
který působí na obtisk přiložení na látku tla-
kem a teplotou.

VLASTNÍ NÁVRH ON-LINE
V internetovém obchodě OKtrika.cz je 

možné vybírat z široké škály bavlněných 
trik a jejich barevných kombinací. Součás-

tí obchodu je internetová aplikace, ve které 
si mohou zákazníci navrhnout on-line své 
vlastní tričko. Aplikace umožňuje vybrat 
barvu, napsat jakýkoli text, umístění libovol-
ného obrázku z galerie, nebo nahrát vlast-
ní obrázky a vytvořit tak originální tričko. 
Objem zakázek je různý, obchod tiskne trika 
již od jednoho kusu. Firma má široké spek-
trum zákazníků. Tričko si nechávají vyrobit 
jak jednotlivci, kteří zatouží mít oděv s origi-
nálním potiskem, tak větší skupiny – hasiči, 
rybáři, motorkáři, sportovní týmy.

Jako doplňkovou službu nabízí @ rma 
i potisk hrníčku. „Tričko v kombinaci s hrníč-
kem s originálním potiskem je oblíbený dárek, 
který potěší.“

Služby a obchody ve městě: OKtrika.cz
Výroba triček s potiskem

Firma:
OKtrika.cz

Adresa: Nádražní 316,
 Židlochovice

Telefon: +420 724 921 426
Email: info@oktrika.cz
Web: www.oktrika.cz
Provozní doba:  8.00–15.00
 nebo dle tel. domluvy

rubriku připravuje
redakce

Trička s potiskem z produkce OKtrika

Startovné Běhů na Výhon bude i letos vráceno kopci

Letos doslova na prahu letních prázdnin 
odstartují oblíbené Běhy na Výhon. Chce-
me touto cestou pozvat všechny rekreační 
i výkonnostní běžce, ale také jejich rodinné 
příslušníky a fanoušky. Pro běžecké začáteč-
níky a rodiny s dětmi začíná v 10:00 hodin 
Lidový běh, kde mohou startovat nejen jed-
notlivci, ale i rodinné týmy. V 10:30 hodin 

pak od radnice vyrazí účastníci Hlavního 
závodu, který je opět zařazen do Českého 
poháru v běhu do vrchu.

V cíli tradičně čekají na všechny účastníky 
sladké melouny z Obchodu ovocem a zele-
ninou Hynek Jokver. V ceně startovného je 
rovněž oběd, o který se postará Viniferie Flaj-
šinger. Čekání na vyhlášení výsledků zpestří 
příjemně unaveným běžcům poctivá country 
kapela z Ořechova.

Startovné z Běhů na Výhon je tradičně 
navraceno „zpět kopci“. Letos tak mohou 

všichni účastníci svým během podpořit pro-
jekt vztyčení ekumenického kříže na vrcholu 
Výhonu, na „trojmezí“. Líbí se nám myšlenka 
Výhonu nejen jako turistického, ale i poutní-
ho cíle a křesťanství jako součásti krajiny. Kříž 
věnuje evangelický nosislavský farář Ondřej 
Macek, židlochovický farář Paveł Cebula 
požehná všem závodníkům na startu.

Podrobné propozice, včetně elektronic-
ké přihlášky za nižší startovné, naleznete na 
stránkách závodu www.behynavyhon.cz. 
Pořadatelé se těší naviděnou na startu.

Tomáš Klášterecký
hlavní pořadatel závodu



12 Život ve městě MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Svaté přijímání

Opět po dvou letech se o druhé květnové 
neděli v židlochovickém kostele Povýšení 
svatého Kříže konalo první svaté přijímá-
ní, kterého se zúčastnilo rekordních 31 dětí 
z farnosti Židlochovice i některých okol-
ních vesnic. Prvnímu přijímání předcháze-
la dlouhá katechetická příprava na faře pod 
vedením otce Pawła Cebuli, které se pravi-
delně účastnili rodiče s dětmi – 16 děvčaty 
a 15 chlapci z druhých, třetích a čtvrtých tříd 
základní školy. 

Prvokomunikanti se aktivně zapojili do 
průběhu slavnostní mše svaté, obnovili svo-
je křestní sliby a poprvé přijali Tělo a Krev 
Páně. Pan farář děti obdaroval růženci a 
památečními listy, farnost obdržela jako dar 
od dětí a rodičů nový kalich. 

Sváteční den byl završen neformálním 
setkáním na farní zahradě, kterou odpoled-
ne zaplnily celé rodiny.

Martina Máca
Městské kulturní středisko

Téma Šípkové Růženky provázelo soustředění pěveckého sboru v Prudké

Ivana Flajšingerová
Mediální komise

Letošní soustředění se neslo v duchu ope-
retky „O Šípkové Růžence“ od pánů sklada-
telů J. Uhlíř – Z. Svěrák, kterou děti začaly 
intenzivně zkoušet. Zkoušky probíhaly 2krát 
denně, vždy po blocích trvajících 2–2,5 hodi-
ny. Během nich si děti rozdělily jednotlivé 
role, vymýšlely choreogra@ i, kostýmy a cel-
kové pojetí operetky. V rámci soustředění 
došlo i na zkoušení dalších písní, dokonce 
i na trojhlasou píseň Kdyby tu nic nebylo.

Neméně důležitou součástí soustředění 
bylo zapojení se do projektu Mě100židlí. 
A téma bylo více než jasné, Šípková Růžen-
ka. Jednotlivé skupinky si připravily vlastní 
návrhy, představily je před ostatními dětmi. 
Nakonec byl sestaven výsledný vzhled židle, 
který měl z každého projektu kousek. Klu-
ci židli očistili, obrousili a natřeli. Holky se  
postaraly o namalování dle projektu. Společ-
ně pak vyrobili spoustu růží, kterými židli 
odekorovaly, a na konec ji také všichni pode-
psali. Tvorba židle vzbudila zájem i ostatních 
návštěvníků střediska a nejeden projevil chuť 
se zajet podívat na výtvory přímo do Židlo-
chovic.

Soustředění trvalo až do neděle 20. květ-
na, kdy se děti v odpoledních hodinách plné 
dojmů vrátily domů, ale už teď se těší na další 
za rok.  

Ve čtvrtek 18. května se vydalo 23 dětí z DPS Židlochovice opět na pěvecké soustředění do rekreačního střediska Prudká u Tišnova. Místo 
navštívil sbor již po druhé.

První svaté přijímání / foto: S. Sommerová

Zkouška nové operetky s tetou Valerií (uprostřed) / foto: B. Vítková

„Nadchla jsem se pro nácvik… Na soustředění se sborem  jsem byla podruhé. Ale ten-
tokrát to bylo pro mne opravdu zábavné. Nacvičovali jsme po celou dobu operu Šípková 
Růženka, na které jsme se všichni mohli nějak podílet. Ze začátku bylo těžké vžít se do role, 
ale po pár dnech bylo nacvičování vzrušující, protože teta Vali (pozn. red. sbormistryně 
Valerie Maťašová) nám pomohla vložit do představení naše vtipné scénky. Bylo to pro 
mne dobré v tom, že mám svou vlastní originální roli, kterou jsem si sama vymyslela a 
v operetce ji také zahraju a zazpívám. Poprvé ve sboru jen moje sólo.

A tak to bylo i u ostatních, to nás všechny moc bavilo. Mojí rolí je první sudička nad 
postýlkou Růženky, která se právě narodila a dávám jí vínek do života. Inspirací  mi byl 
dětský pořad Byl jednou jeden život, takže se můžete těšit na novou podobu celé operetky, 
na kterou se už teď strašně moc těším. Nejlepší na tom všem je, že jsme perfektní parta, 
která si dokáže pomáhat a povzbuzovat se.“

Veronika Betášová
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Koncert písní Boba Dylana na Noci kostelů: Jejich zpěv zněl jako modlitba

Přesně v šest hodin večer v pátek 25. květ-
na se rozezněly zvony kostelů a modliteben 
po celé České republice. Také Židlochovice-
mi se v tuto dobu nesl harmonický zvuk tří 
zvonů ze zvonice, aby ohlásil začátek Noci 
kostelů. Ten nabídl program pro nejširší 
veřejnost, kostelem se nesla hudba, slovo 
i modlitba, malí návštěvníci s nadšením víta-
li aktivitu malování v ateliéru nejkrásnějším, 
pod širým nebem. Tematicky ke stému výro-
čí republiky jsme zařadili také přednášku 
Martina Hladkého, Ph.D o osobnosti Tomá-
še Garriqua Masaryka. Po pěti letech byla 
opět zpřístupněna kostelní věž, ze které se 
nočním městem na závěr večera nesly tóny 
violy Marka Otýpky.

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Do akce Noc kostelů se Židlochovice zapojily poprvé před pěti lety. Od té doby se každý rok, na jeden jarní pátek, otevřou do pozdních 
nočních hodin prostory kostela Povýšení svatého Kříže.

Výstavba vlakového terminálu je v plném 
proudu. Pozemním úpravám musela 
ustoupit i původní historická zeď u Rober-
tovy vily. 

Vy se ptáte, co se bude dít s vápencový-
mi kameny, které z rozebrané zdi zůstaly. 
Odpovídá místostarosta Tomáš Šenkyřík.

Zaznamenal jsem už několik dotazů na toto 
téma. Chci říci, že město si hodnotu těchto 
kamenů uvědomuje. Nebudou odváženy na 
žádnou skládku, ani nebudou rozprodány 

třetím osobám. Budou použity při další čin-
nosti ve městě na stavbu pohledových zídek, 
skalek a podobně, pravděpodobně již během 
realizace venkovních úprav kolem nově při-
pravovaného komunitního centra.

Zeptali jsme se: Zeď u Robertovy vily

rubriku připravuje
Milena Moudrá

Malování před kostelem s Markétou Vašíčkovou / foto: M. Moudrá

Interpreti písní Boba Dylana Tomáš Šenkyřík a Marie Puttnerová / foto: S. Sommerová

Marek Otýpka zakončil program Noci kostelů / foto: S. Sommerová

„Koncert písní Boba Dylana byl opravdu 
krásný a souhlasím s mým strýcem Tomá-
šem, že zněl jako přenádherná modlitba. 
Celkově byla Noc kostelů v Židlochovicích 
moc pěkná a velice dobře zorganizovaná.“ 

Lidmila dal Masová

„Vždy se ráda takovéto akce zúčastním, 
ať už jako aktivní nebo pasivní účastník.“ 

Jitka Baťková

„Skvělá organizace i naplánování. Byla 
to moc příjemná a inspirující akce. Jsem 
si jistá, že takový program, jako jsme měli 
v Židlochovicích, měli jen málokde – jestli 
vůbec někde.“

Miroslava Kalužíková
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Mezi námi sousedy: Špatná výchova udělá ze psa nebezpečné zvíře   

rubriku připravuje
Milena Moudrá

„K nám se dostanou týraná a psychicky 
postižená zvířata. Většina z nich je u nás 
spokojená, protože mají zajištěny základ-
ní potřeby, kterým se jich dřív nedostávalo. 
Nepoznala, jaké to je, když leží na gauči, 
když je někdo hladí. Některá z nich byla 
majiteli ládovaná psychofarmaky na potla-
čení agresivního chování.“ Než se poru-
cha projeví, trvá  to zhruba měsíc, potom 
teprve následuje převýchovný program. Ne 
vždy se však podaří najít všechny spouštěče 
chování, proto je nutné hledat individuál-
ní řešení. A to může trvat měsíce, někdy 
i roky.

Začalo to vlastně v Židlochovicích. 
V roce 2009 zde založila Lenka Brzobohatá 
Kynologický klub, ten postupně rostl a brzy 
se dostal do povědomí lidí. „Lenka byla 
výcvikářkou, dělala vesměs výcvik psů pro 
zájemce ze Židlochovic. Měla spoustu mož-
ností se psy pracovat a naučila se je dobře 
znát. Já jsem to měl obdobné, jen s tím roz-
dílem, že moje mamka dělala záchranářskou 
kynologii celý život, takže jsem v tom vlastně 
vyrůstal, práce se psy je mi naprosto přiro-
zená,“ doplňuje Vojta Kouřil, který u zrodu 
klubu stál společně s Lenkou.

Klub neměl a dodnes nemá žádné pří-
jmy, je dobročinnou organizací pro lidi, 
kteří potřebují pomoc s výchovou psů. 
Jediným příjmem jsou členské poplatky ve 
výši 500 korun ročně, za výcvik se neplatí. 
V letech  2010–2011 začalo klub podporo-
vat město Židlochovice.

Souběžně s rozvojem klubu v Židlo-
chovicích se rozvíjela i záchranná stanice 
v Olomučanech, kterou společně Vojta 
s Lenkou  vedli. Stanice pro plemeno čes-
koslovenský vlčák začala být brzo viditelná. 
S tím nutně přišly požadavky na investi-
ce, bylo potřeba splňovat zákonné normy 
a předpisy, zajistit @ nancování a rozšiřovat 
kapacity v kotcích a zároveň i úroveň celé 
záchranné organizace. „Stanice se dále zvět-
šovala, veškeré náklady však šly stále pouze 
z toho, co jsme si vydělali naší civilní prací. 
Nešla do toho ani koruna z veřejných E nan-
cí. Kynologický klub dotace dostával, ale to 
bylo oddělené.“ 

Vojta s Lenkou vlastně do té doby vedli 
souběžně dvě organizace, kynologický klub 
@ nancovaný městem a záchrannou stani-
ci, na kterou šly peníze stále z jejich kapes. 
„V letech 2012–2013 to došlo tak daleko, že 
už jsme nebyli schopni stanici sami dál táh-

nout. Měli jsme problémy E nancovat krme-
ní, veterinu, po několika letech bez dovolené 
jsme byli vyčerpaní fyzicky i psychicky, a to 
se odrazilo na našem vztahu.“ Tehdy došlo 
ke sloučení obou organizací pod Kynolo-
gický klub. Krizové období se podařilo pře-
klenout a převýchově problematických psů  
se i nadále s vynikajícími výsledky věnuje  
jak Vojta, tak i Lenka.

Zatěžující administrativu vede Soňa Rad-
kovičová a stanice se posouvá o desítky pro-
cent kupředu. „Lidé o nás více vědí, zajímají 
se o nás. Díky podpoře pana starosty jsou psi 
ve stanici na výborné  úrovni, on nám doká-
zal poskytnout E nanční podporu kraje, aby-
chom mohli vyrůst na špičkové zařízení.“

Špičkové zařízení může poskytnout psům  
určitou volnost s možností výběhu, kotce 
jsou koncipovány pro jejich potřeby a sou-
kromí, zde se používá označení VELFER. 
„Klasický útulek je plechová stavba, kde 
v kotci je několik psů – velfer je důležitá věc, 
dokáže uspokojit potřeby zvířat.“

Na otázku, kdy přesně záchranná stanice 
vznikla, Vojta odpovídá:

„Stalo se to spíš nedopatřením... Dostal se 
k nám pejsek – československý vlčák. Zmíně-

ný pes byl nalezen  u stromu, podvyživený 
a se zlámanými žebry. Tehdy se na nás obrá-
tila chovatelka, která ho našla. Psa se ujala, 
ale ten ji škaredě pokousal. Nevěděla si rady, 
tak se obrátila na nás, protože jinak by ho 
musela nechat utratit. Během měsíce se nám 
psa podařilo dostat z nejhoršího… A tím to 
vlastně celé začalo.“

Ze začátku to byla dobrá vůle dvou lidí, 
jež chtěli dát šanci psům, kterým hrozilo 
utracení. Rychle se rozkřiklo, že záchranná 
stanice dokáže pracovat i s velmi agresiv-
ními psy, a na stanici se začaly hromadit 
požadavky na umístění problémových psů 
rasy ČSV. „Přednost dostává pes nejproble-
matičtější nebo ten, kterému bezprostředně 
hrozí utracení.“

Záchrannou stanici dnes provozují tři 
lidé, mimo to mají ale i svoje civilní povo-
lání.

Vojta Kouřil, jeden z iniciátorů založení Záchranné stanice na převýchovu problematických psů plemene československý ovčák v Olomu-
čanech, vstává denně před pátou, obslouží 14 psů, sedne na vlak a jede do Židlochovic, kde vykonává svoje civilní povolání. Zpět do 
Olomučan přijede po páté hodině odpoledne, aby pak do devíti večer znovu pracoval se psy, kteří mají z různých důvodů problémy 
s chováním a pobyt v záchranné stanici s pokusem o převýchovu  je jejich jedinou šancí na záchranu před utracením. Ve většině případů 
jde opravdu o velmi nebezpečná zvířata, která v klasickém útulku umístění nenajdou.

„Stanice již pomoh-
la více než padesáti 

psům.“

„Je to bohužel 
pouze zlomek týra-

ných či jinak zne-
výhodněných psů, 
o kterých se vůbec 

dozvíme.“

pokračování na straně 15 >> 

Vojta Kouřil při výcviku / foto: archiv záchranné stanice
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Pomáhají lidé z okolí, kteří na vodítku 
a s náhubkem psy venčí. „Venčitel se musí 
nejprve prověřit, a musí respektovat pravidla 
jako například, že nesmí pouštět psa z vodít-
ka a bez náhubku. Opravdu jen prověřeným 
lidem lze pak půjčit psa i na celý víkend.“

Nedá mi to a Vojty se ptám: „Jak to, že ty 
se těch psů nebojíš?“ Vojta se usměje a pak s 
vážností dodává: „Já mám ze zvířat respekt, 
a přiznám se, že někdy mám i husí kůži na 
zádech. Pokud bych se jich ale začal bát, 
nemůžu s nimi pracovat. Byl jsem už mno-
hokrát pokousán, ale vždycky to byla moje 
chyba, moje nezodpovědnost nebo spíš jsem 
jen nedával pozor.“

A jak to dopadlo s pejskem, nalezeným 
u stromu? Po měsíci se pes jakž takž zotavil, 
ale měl absolutní nedůvěru k lidem, kvůli 
žrádlu byl schopen člověka těžce napad-
nout. Bohužel se mu hluboko do paměti 
vryl pocit hladu, a pes ví, že buď si žrádlo 
vezme sám, nebo umře hlady.

Dnešní sousedské povídání vedu s Vojtou 
Kouřilem. Byl to on, který se při náhodném 
setkání rozhovořil o existenci záchranné 
stanice pro problematické psy plemena 
československého vlčáka, o stanici, která 

Mezi námi sousedy: Špatná výchova udělá ze psa nebezpečné zvíře   

vznikla z náhodné události, až se vypraco-
vala na záchrannou stanici špičkové úrov-
ně s celoevropským dosahem. Uznání a 

respekt však patří stejně tak i Lence Brzo-
bohaté a Soně Radkovičové, které záchraně 
psů věnují veškerý svůj volný čas a energii.

Společnost LAC, s. r. o., je největším 
výrobcem průmyslových pecí, sušáren a 
žárobetonových tvarovek v České republice a 
jedním z největších výrobců ve střední Evro-
pě. Kompletní výroba pecí a administrativa 

Průmyslová zóna na Kalových polích ožila výrobou pecí 

Ing. Lukáš Volša
marketingový manažer

se přestěhovala do nově postaveného vlast-
ního výrobního areálu v Židlochovicích.

Touha po vlastní výrobní hale a také nevy-
hovující prostory pronajaté provozovny 
v Hrušovanech u Brna byly motivem pro 
výstavbu nové výrobní haly v Židlochovi-
cích. Pro nový areál byl ve spolupráci s měs-
tem Židlochovice vybrán pozemek o veli-
kosti 35 tis. m2 v průmyslové zóně ve směru 

na Žabčice. „Stavbu jsme zahájili v červnu 
2017 a za necelých deset měsíců jsme se do 
nového areálu již stěhovali. V Židlochovicích 
tak funguje výroba pecí a sušáren v hale na 
ploše cca 6 400 m2 a administrativa na ploše 
2 000 m2. Halu je možné modulárním způso-
bem dostavět a rozšířit výrobu až na dvojná-
sobnou velikost,“ popisuje Ing. Radim Ledl, 
jednatel společnosti.

Výrobní hala vybavená moderním zaříze-
ním a zejména mostovými jeřáby umožňuje 
snazší přesuny materiálu a pecí ve výrobě 
a expedici. „Novou halu jsme si už všich-
ni zasloužili. Pronajatá hala nevyhovovala 
našim požadavkům a také jsme chtěli fungo-
vat již ve vlastních prostorách. Díky většímu 
prostoru a zejména výšce, jsme schopni vyrá-
bět v hale i největší typy pecí. Moderní kance-
lářské prostory jsou odměnou pro zaměstnan-
ce v administrativě. Pro všechny zaměstnance 
funguje reprezentativní jídelna s výtečnou 
kuchyní. Věřím, že moderní výrobní a admi-
nistrativní areál LAC přináší do regionu Žid-
lochovic jednoho z největších a nejstabilněj-
ších zaměstnavatelů,“ doplňuje Jiří Crhák, 
jednatel společnosti.

Adopce na dálku: http://pomoc-csvlcak.cz/adopce/ Delawar alias Brek, nar. 2008. 
Brekovi chyběl pocit bezpečí, a proto začal vše řešit agresí. Napadal i sám sebe. Točil se dokola, kousal 

si zadní nohy a přitom zuřivě vrčel. Velkou roli v jeho nejistotě, která vyvrcholila agresí, hrál soused. 
Soused hodně pil, a když byl Brek sám, soused mu ubližoval (stříkal na něho vodu a podobně). Pes 

neměl kam utéct a majitel na to přišel příliš pozdě. / Foto: archiv stanice

Výrobní hala E rmy LAC / foto:  archiv E rmy pokračování na straně 16 >> 
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Eduard Vyhlídal
Vlastivědný spolek

Židlochovice za první republiky
Část pátá: Ze všedních dnů

Začátkem roku 1926 zahájila činnost Čes-
koslovenská národní banka jako rozhodující 
činitel ve @ nanční sféře státu. V oblasti tělo-
výchovy vyvrcholily přípravy sokolů na VIII. 
všesokolský slet, který od 2. července poprvé 
v historii díky velkému úsilí sokolstva pro-
bíhal na novém stadionu na Strahově a byl 
středem pozornosti i v zahraničí. V jeho stí-
nu však nově vzniklé fašistické hnutí vede-
né bývalým legionářem, nyní náčelníkem 
generálního štábu, generálem Radolou Ga-
jdou připravovalo na 28. října státní převrat, 
naštěstí včas odhalený a zlikvidovaný. Snad 

tato akce měla být cestou z neutěšené sociál-
ní situace státu zmítaného nezaměstnaností 
a stávkami.

V roce 1927 došlo k novému správně poli-
tickému uspořádání státu zřízením zem-
ských a nových okresních úřadů. V květnu 
byl TGM po třetí zvolen prezidentem repub-
liky.

Zaváděním nové techniky a racionalizací 
výroby pomalu nastává období konjuktury. 
Mimo jiné se též rozvíjí motorismus a na 
našem náměstí před Národním domem se 
objevuje první benzinová pumpa. Iniciati-
vou pana Ka� y získává město další autobu-
sovou linku do Hustopeč a Nikolčic.

V roce 1926 stál 1 kg chleba 4 Kčs, 1 kg 
brambor 0,80 Kčs, různé druhy masa 12–
16 Kčs/kg, mléko 1,6 Kčs/litr, vejce 1,2 Kčs/
kus. Ve městě se odbývají týdenní trhy země-

dělských produktů okolních zemědělců.
Město se stále rozšiřuje. Na Žižkově vzni-

kají z nových domů ulice Dvořákova a Deni-
sova. Město posiluje vodovod z pramenišť 
u Unkovic a hledá nové zdroje pitné vody. 
Ve městě se vyskytla tyfová onemocnění 
a byl vydán zákaz používat vodu ze studní 
a koupání v řece. Místní organizace ČSČK 
získala a provozovala sanitní auto pro pře-
voz nemocných.

Do Židlochovic dorazil a byl rozšiřován 
nový komunikační a kulturní prostředek – 
rozhlas. Provozování přijímače stálo 10 Kčs/
měsíc. Rovněž sokolské kino obohacovalo 
kulturní život města. 

Z obecních voleb v roce 1927 vzešlo nové 
zastupitelstvo v čele se starostou Karlem Zit-
terbartem. Kandidovalo devět politických 
stran.

Přípravy na XVI. všesokolský slet v Židlochovicích / foto: M. Mžíček

Známka Sletový veletrh

Průmyslová zóna na Kalových polích ožila výrobou pecí 

>> pokračování ze strany 15

Společnost LAC začala fungovat roku 
1990, kdy se majitelé pustili do výroby pecí 
v Rajhradě. Firma se postupně rozrostla na 
dvě samostatné provozovny, výrobu pecí a 
sušáren a výrobu žárobetonových tvarovek, 
které nachází uplatnění i při výrobě pecí.

V současné době je LAC největší tuzemský 
výrobce a významná část produkce je urče-
na do zahraničí. Produkty směřují téměř do 
celého světa významným výrobcům dílů 
pro automobilový i letecký průmysl a dal-
ším průmyslovým výrobcům. Pece vyrábí 
společnost v novém areálu v Židlochovicích 
a žárobetonové tvarovky vyrábí v Hrušova-
nech nad Jevišovkou. Společnost zaměstná-

vá 230 zaměstnanců, v roce 2017 dosáhla 
obratu zhruba 330 milionů Kč. V roce 2015 
se společnost umístila v žebříčku 100 nej-

lepších českých @ rem. Toto ocenění, které 
vyhlašuje společnost Comenius, získal LAC 
i za rok 2016. 

Výroba pecí a sušáren / foto: archiv E rmy



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Fredrik Backman: Babička pozdravuje a omlouvá se

Výlet do úžasného světa fantazie s bláznivou babičkou, která udělá 
cokoliv pro svou vnučku, naprosto dokonale vystavěné postavy a pří-
běh, kde do sebe vše zapadá do posledního detailu. Kniha pobaví 
a zároveň rozpláče, vhodná pro čtení v nastávajícím letním období.

Nové knihy

Autobiogra\ cké romány
HERRMANN – Rok v 
Bullerbynu, KLESNILOVÁ 
– Veronika v Dubaji: Ze života 
letušky

Audioknihy
HELLER – Hlava 22

Naučná literatura
VÁVRA – Tři cesty za archi-
tekturou, WASHINGTON 
– Doba jedová 8: Infekční 
šílenství, BABTIE – Dítě 
s dyskalkulií ve škole

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
VOSTRÝ – Dopravní 
prostředky, HENKE – Svět 
pohádek

Pohádky
DOBŠINSKÝ – Nejkrásnější 
lidové pohádky

Pohádkové příběhy
HAPKA – Její Výsost So@ e, 
MEYER – Hasiči a záchranáři

Detektivní a dobrodružné 
příběhy 
BREZINA – Volání zlaté sovy, 
STOWER – Král Vrkú, MAR-
GOLIN – Záhadná zmizení

Fantasy romány
KHOURY – Počátek

Dívčí romány
NEČASOVÁ – Slza touhy, 
RUSSELL – Deník mimoňky 
12.: Příběhy nebetyčný milost-
ný bryndy

Naučná literatura
TORDJMAN – Ptáci, BRO-
OKS – Jak to roste, GANERI 
– Duchové a přízraky, PAR-
KER – Super rychlé stroje

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

>> pokračování ze strany 9

17Volný časwww.zidlochovice.cz

Náměstí z počátku 30. let 20. století / foto: archiv T. Dratvy

Náměstí v březnu 2015 / foto: T. Dratva
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NABÍDKA BRIGÁDY

SKLIZEŇ MERUNĚK

Přijmeme pracovité brigádníky.

Nejlépe chlapce ve věku od 15 let 
na sklizeň meruněk v Židlochovicích 
v období měsíce července. 

Požadujeme odpovědný přístup a 
zájem o práci.

Nabízíme možnost dobrých výdělků.

Informace na telefonu:

724 523 328

inzerce

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Mladý pár koupí byt v Židlochovicích. Máme hotovost.
Tel.: 604 508 585
Lékař shání dům nebo pozemek v Židlochovicích,
příp. v okolí. Tel.: 603 889 769
Hledám byt, stačí udržovaný stav. Tel. 731 333 710
Nabídne mi někdo ke koupi domek k trvalému bydlení.
S opravami počítám.  Tel. Tel. 732 907 439
Přivýdělek. www.primavydelek.cz

<

<

<

<

<



1.–30. 6. | MARTIN PUTTNER – výstava fotogra\ í
„Semínko“ jako symbol vzniku opětovného vykvetení.
místo: Malá galerie RTIC a Galerie Orlovna
pořádá: Městské kulturní středisko,
 restaurace Za komínem

1. 6., 12:30–17:00 | DEN DĚTÍ
Malování na obličej, tvoření, zábavné aktivity.
místo:  prodejna hraček BAMBINO na náměstí Míru
pořádá:  Hračky BAMBINO

2. 6., 8:00–13:00 | ŽEROTÍNSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
místo: náměstí Míru
pořádá: Městské kulturní středisko

2. 6., 15:00 | ŽIDLOCHOVICKÉ ROCKOVÁNÍ
místo: areál letního kina
pořádá: pohostinství Milton

3. 6., 13:30–16:00 | XVI. OBLASTNÍ VŠESOKOLSKÝ SLET
místo: fotbalový stadion Židlochovice
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice

7. 6., 19:00 | JAZZ ZA KOMÍNEM
Vystoupí mezinárodní jazzové kvarteto Ray Aichinger European 
Quartet (feat. Martin Kleibl).
místo: restaurace Za komínem
pořádá: Městské kulturní středisko

8. 6., 17:00–19:30 | HOMEOPATIE V PRAXI
Jak si vybavit letní homeopatickou lékárničku? Jak využít homeopa-
tii při akutních stavech? Pro účast na semináři není nutná předcho-
zí znalost homeopatie.
místo: jurta Přírodní školky Výhonek
pořádá: Přírodní školka Výhonek
přihlášky: eulalije@gmail.com

9. 6., 18:00 | BABSKÉ HODY
K tanci a poslechu hraje dechová hudba Blučiňáci.
Ve 13:00 hodin průvod městem od sokolovny s kapelou.
místo: náměstí Míru
pořádá: město Židlochovice a židlochovické baby

13. 6., 18:00  | ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ
místo:  sál Masarykova kulturního domu 
pořádá: ZUŠ Židlochovice

16. 6., 13:30 | MARIÁŠ VE TŘECH
místo:  pohostinství U Ka� ů
pořádá: pohostinství U Ka� ů

16. 6., 15:00 | SETKÁNÍ S GBELANY
Přátelské setkání s partnerským městem Gbely s programem.
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Sbor pro občanské záležitosti

19. 6., 18:00 | NETRADIČNÍ SETKÁNÍ U SKLENKY VÍNA
místo: prostranství vedle Informačního centra
pořádá:  starosta města

22. 6., 16:00 | LOUČENÍ S MATEŘSKOU ŠKOLOU
Vystoupení žáků z tanečního souboru Zvířátka na Brněnsku.
místo:   mateřská škola, Sídliště Družba 673
pořádá:  Mateřská škola Židlochovice

Kulturní a sportovní akce v červnu 2018

23. 6., 14:00 | ŽIDLOCHOVICE ŽIVĚ
IV. ročník pivního a hudebního festivalu.
místo: areál letního kina
pořádá: město Židlochovice, David Kopeček
vstupné: 100 Kč

28. 6. 17:00 | MĚ100ŽIDLÍ – WORKSHOP VÝROBY ŽIDLÍ II.
místo: parkoviště u Informačního centra
pořádá: Městské kulturní středisko

30. 6., 08:30 | BĚHY NA VÝHON
místo:  rozhledna Akátová věž Výhon 
pořádá: město Židlochovice

PŘIPRAVUJEME V ČERVENCI
13.–14. 7. | 4. ROČNÍK MERUŇKOBRANÍ
Meruňkové slavnosti s bohatým programem a páteční zábavou na 
náměstí Míru. 
místo: náměstí Míru
pořádá: město Židlochovice

pozvánka
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Mě100židlí
Židle pro Židle – Workshop

Budeme, řezat, spojovat, vrtat… Dejme židlím nový tvar,
i nové využítí. Židle nemusí být jen židlí. 

První originálně zpracované židličky jsou již umístěny ve veřejně 
přístupných budovách, další se objevují ve výlohách obchodů po 

městě, připravujeme galerii „U řeky“, ulice jsou však zatím  prázdné, 
bez židlí.

Staňte se i vy přímými účastníky oslav mimořádné události a vytvoř-
te z ulic města jednu obrovskou živou galerii židlí – velkých, malých, 

barevných, prostě všelijakých.

Jak?
Přijďte na workshop Židle pro Židle

ve čtvrtek 28. června od 17:00 hodin
na parkovišti u Informačního centra

Zpracujte svoji židli v domácím prostředí a pak nám ji přineste
na Informační centrum. Židli si zaregistrujeme

a umístíme na veřejná prostranství.

Přihlášky na workshop:
Milena Moudrá 734 874 622

milena.moudra@zidlochovice.cz
(přihlášení předem je vhodné z důvodu zajištění potřebného materiálu)
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Sokolové se připravují na průvod městem / foto: M. Mžíček

Knihovna, vyhodnocení literární soutěže Ptáci kolem nás / foto: L. Betášová

Děti z Výhonku na rozhledně / foto: archiv Přírodní školky Výhonek

Židle pro Židle, Myslivecký spolek a Sdružení Židlochovice / foto: R. Nováková

Červnový farmářský trh / foto: L. Betášová

Malování v zahradě se ZUŠ / foto: archiv ZUŠ

Studentky gymnázia nabízejí kytičky měsíčku lékařského / foto: L. Betášová

Mě100židlí, workshop na výrobu židlí / foto: L. Betášová


