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Letos v listopadu slavíme kulaté výročí 
sametové revoluce. Jak jste prožíval pátek 
17. listopadu před třiceti lety Vy?

Vlastně si na samotný 17. listopad moc 
nevzpomínám. První informace o tom, že 
v pátek v podvečer v Praze k něčemu došlo, 
se ke mně začaly dostávat až v průběhu 
neděle. Šlo však jen o mizivé útržky z Hlasu 
Ameriky a Svobodné Evropy. Zlom nastal 
v pondělí. Byl jsem ve 3. ročníku vysoké ško-
ly zemědělské, zrovna jsme měli vojenskou 
katedru a v ten den jsme začínali v 6 hodin 
ráno. Oblékali jsme právě uniformy, když 

Jan Vitula: Sametová revoluce přinesla možnost říct a obhájit svoje názory

přiběhl kluk a začal nám sdělovat podrob-
nosti o páteční demonstraci v Praze. V ten 
okamžik jsme pochopili, že situace nabírá 
obrátky pro naši zemi ne úplně běžné. Ces-
tou domů jsme se s mými rodiči bavili o tom, 
že bude potřeba něco dělat. Vzpomínám si, 
že i když rodiče byli zprvu trochu opatr-
ní, zažili si rok 1968, podpořili mě, abych 
se angažoval v organizaci stávky na škole. 
Hned v úterý se začala připravovat okupač-
ní stávka, já jsem se stal členem stávkového 
výboru a společně s dalšími jsme zahájili 
přípravy. Následující měsíc jsme pracovali ve 
škole skoro nepřetržitě, spalo se ve spacácích 
v učebnách a domů se jezdilo jen pro zásoby 
jídla a peněz.

Milena Moudrá
redaktorka

Jaký je Váš nejsilnější zážitek?
Celé období mi splývá do řetězce událos-

tí, z kterých si dneska nic moc nepamatuji. 
S výjimkou jedné, kdy jsme na základě avíza 
vyrazili celá skupina za Brno směrem na Vra-
nov, kde se pálily dokumenty StB. Našli jsme 
však už jen popel. Pamatuji si to ale hlavně 
proto, že při návratu jsme neměli peníze na 
jízdenky a lidé se na nás skládali do čepice, 
kterou poslali skrz celý autobus.

Pamatuji si také ulice polepené množstvím 
vtipných plakátů. To byla taková specifická 
záležitost listopadové revoluce, i při vší váž-
nosti si zachovávala humor. 

30 let od Sametové revoluce: 30 let svobody
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Nejsilněji jsem ale vnímal pocit obrovské 
sounáležitosti a vzepětí, které ve společnosti 
vládlo. Lidi k sobě měli hrozně blízko, všich-
ni se zdravili a byla na nich vidět radost ze 
změny.

Revoluce přinesla obrovskou dávku 
euforie, cítí ji společnost i dnes?

V roce 1989 byli mnozí velmi naivní. 
Mysleli si, že euforie přetrvá a že společnost 
zůstane stejná. Historie nám ale jednoznač-
ně ukazuje, že každá změna vyplavuje i otrlé 
jedince se schopností z nové situace vytěžit 
maximum pro čistě osobní prospěch. To čas-
tokrát vede k silné deziluzi. Důležité však je, 
jak se k ní postavíte.

Mě to vede k tomu, abychom se angažo-
vali, protože představa, že to někdo udělá za 
nás, je v demokracii špatná. Demokracie je 
tady od toho, abychom projevovali názor a 
sami se snažili věci měnit. Je však nutné říct, 
že jsme se museli spoustu věcí nejprve nau-
čit. I tak si myslím, že polistopadová radost 
je stále přítomna.

Demokracií jsme získali spoustu výhod, 
některé se ale mohou jevit i jako kontra-
produktivní. Například chcete-li posta-
vit vlakový terminál, musíte mít souhlas 
všech majitelů pozemků, včetně sousedů. 
Výsledek je vždy nejistý. 

Souhlasím, že právě infrastrukturní 
záležitosti se za totality děly snadněji a rych-

leji. Dnes to stojí čas. Lidé přirozeně hájí 
svá práva a já jejich požadavky nepovažu-
ji za něco špatného. Je třeba s nimi mluvit, 
protože každý jeden člověk má své obavy a 
debatou ho lze jeho strachů zbavit. Tlačit na 
věci hrubou silou způsobuje pnutí ve společ-
nosti, což zakládá na budoucí otřesy.

Za starých časů bylo líp, slýchám ještě 
i dnes. 

Vnímám to jinak. Svět se vyvíjí a náš 
pohled na mládí je vždy zidealizovaný. Pro-
to je dobré někdy se přes staré fotky podívat 
do prázdných regálů obchodů a na fronty 
před masnou s jedním druhem salámu nebo 
si vzpomenout na čekání před Mikulášem 
u zeleniny, zda bude dost banánů pro vaše 
děti. Bohužel málokdo si dnes uvědomuje, 
že před revolucí byl systém v ekonomickém 
kolapsu a byl jasně neudržitelný. Komunisté 
měli připravený tzv. soubor ekonomických 
opatření, který měl vést k liberalizaci cen 
s výsledným obrovským nárůstem cen, např. 
máslo by podražilo až pětinásobně. Soubor 
opatření měl odstartovat 1. 1. 1990.

Někdo může i přesto vnímat v minulém 
režimu určitou jistotu, měl práci, zaručený 
příjem…

Tyto zdánlivé pocity jistoty však byly 
vyváženy obrovskou mírou nesvobody. Člo-
věk dostal pracovní zařazení, o kterém nepo-
lemizoval, nesměl. Jistota tedy znamenala, 
že nemusí přemýšlet o zítřku, protože zítřek 
bude stejně špatný jako dnešek. Dnes spous-

ta lidí odmítne zaměstnání neodpovídající 
jejich dosaženému vzdělání.

Ano, současný systém s sebou nese i míru 
nejistot, ale v momentě, kdy člověk opravdu 
pracovat chce, na dně se neocitne, společ-
nost se o něho postará. A přibyla nám celá 
řada výhod, můžeme cestovat, je-li to v sou-
ladu se zákonem, můžeme dělat, co chce-
me, nikdo nás do ničeho nemůže nutit, stát 
v jednání s námi musí obhájit svoje postoje. 
Obrovsky nabyla míra osobní svobody, a to 
je pro mě velká hodnota.

Co sametová revoluce přinesla republi-
ce, co přinesla nám lidem?

Republika jsme my. Každý z nás tvoří 
republiku. Takže každý z nás získal to, co 
získala republika. A pro mě je to především 
atribut svobody. Já osobně považuji za dar, 
že mám možnost říct a obhájit svoje názory, 
jsem za to vděčný.

Svoboda je založená na respektu k ostat-
ním a je zřejmě potřeba několik generací, 
než k tomu lidé dorostou. Ale i tak je svobo-
da jednoznačně největší benefit, který jsme 
získali.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na setkání u šálku 
čaje, které se bude konat ve čtvrtek 7. listo-
padu v 18:00 hodin v Městské knihovně.

Ing. Jan Vitula, starosta

Miroslav Kemel: Z cyklu kreseb na téma životní prostředí
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 14. října 2019
výběr z usnesení
RM rozhodla:

v zadávacím řízení „Stavba přírodověd-
ného pavilonu ZŠ Židlochovice a rekon-
strukce školní jídelny“ vybrat v souladu 
s doporučením hodnotící komise jako 
vítěznou nabídku uchazeče PORR a. s., 
s nabídkovou cenou 87.709.661 Kč bez 
DPH.

RM schvaluje:
uzavřít s Jihomoravským krajem Smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na 





JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

akci „Archeopark Cezavy – dotace na PD 
DUR a geofyzikální průzkum lokality“.

ZM 19. října 2019
výběr z usnesení
ZM rozhodlo:

na výstavbu díla „Intenzifikace ČOV Žid-
lochovice“:
1. poskytnout bezúročnou účelovou půjč-
ku ve výši 18 209 222 Kč dobrovolnému 
svazku obcí Vodovody a kanalizace Židlo-
chovicko, a to s minimální splatností 1 820 
922 Kč ročně, 
2. uhradit investiční transfer 18 209 223 Kč 
dobrovolnému svazku obcí Vodovody a 
kanalizace Židlochovicko. 
zveřejnit záměr prodeje bytových jedno-
tek v domě č. p. 393, vč. podílů na pozem-





ku p. č. 391 a 392 nájemcům těchto byto-
vých jednotek za kupní ceny a v podílech 
na pozemcích tak, jak jsou specifikovány 
v příloze usnesení, a to se splatností kup-
ních cen před podáním návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovi-
tostí a pod podmínkou před podpisem 
kupní smlouvy uhrazení veškerých dluhů 
a splnění všech závazků každého nájemce 
(souvisejících s užíváním jemu pronajaté-
ho bytu) vůči městu Židlochovice.

oznámení

Částečná uzavírka ulice Nádražní
31. 10. – 10. 11. 2019

 
Vážení občané, od 31. 10. do 10. 11. 2019 bude probíhat oprava krytu vozovky v ulici Nádražní. Z tohoto důvodu bude provoz 

na komunikaci omezen – doprava pouze jedním pruhem a řízená semafory.

Byl vybrán dodavatel stavby na intenzifikaci ČOV Židlochovice.
Z dotačních zdrojů jsme získali 33 milionů korun

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

V rámci výběrového řízení, které vypsal 
VAK Židlochovicko během letošních prázd-
nin, byl vybrán dodavatel stavby. Nejnižší 
cenu nabídla stavební společnost IMOS 
Brno a. s.

Celková cena zakázky na kompletní inten-
zifikaci činí 84 mil Kč. Ze SFŽP (Státní fond 
životního prostředí) se nám podařilo v rám-
ci dotace získat 33 mil. Kč. Finanční náro-
ky na rozsáhlou rekonstrukci židlochovické 
čistírny odpadních vod jsou velmi vysoké. 
Během letních měsíců jsme dokonce uvažo-
vali, že opravu realizovat nebudeme, dotaci 
vrátíme a rekonstrukci provedeme v něko-
lika etapách a v dlouhodobějším časovém 
horizontu.

Nakonec se podařilo v rámci svazku VAK 
navrhnout takovou strukturu plateb, kte-
rá je pro město ufinancovatelná i výhodná. 
V konečném důsledku městský rozpočet 
zatíží zhruba 25. miliony korun. Současně 
je třeba myslet na to, že rekonstrukce ČOV 
by byla dříve nebo později (ale spíše dříve) 
nevyhnutelná. Již dnes nesplňuje některé 
povinné zákonné normy, nevyhovuje kapa-

citně v technologickém smyslu a je v nepře-
tržitém provozu od roku 1996. Po celou 
dobu jejího fungování zde nebyly provedeny 
žádné větší rekonstrukční zásahy. V rámci 
plánované intenzifikace vybudujeme napří-
klad nový stupeň čištění, který bude zamě-
řen na odbourávání fosforu, bude vyměněna 

stará nevyhovující elektroinstalace za novou, 
zkvalitní se hospodaření s kaly atd. Stavební 
práce na ČOV by měly začít ještě na konci 
letošního roku a dokončeny by měly být nej-
později na jaře 2021.

Provoz čističky / foto: L. Betášová
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Kam jsme se posunuli v investicích

Ing. Jan Vitula
starosta města

Přišel podzim a my jsme zase o pár měsí-
ců starší. Pojďme se ale podívat na to, kam 
se pohnuly investice města.

VLAKOVÝ TERMINÁL
 Začněme terminálem, který je doposud 

největší akcí v Židlochovicích. Dokonču-
jí se poslední detaily na části, kterou rea-
lizuje město, a chystáme kolaudaci obou 
částí terminálu, tak aby 8. prosince mohlo 
proběhnout slavnostní otevření a následně 
15. prosince mohl být spuštěn pravidelný 
provoz. Řada z vás se ptá, jak je to se zad-
ní částí nádražní budovy, kde opravy tepr-
ve probíhají. Vysvětlení je jednoduché. Tato 
část objektu nebude patřit městu, ale Sprá-
vě železničních dopravních cest, které zde 
budou mít umístěny technologie potřebné 
pro řízení provozu. Proto je tato část stavby 
součástí projektu rekonstrukce kolejového 
svršku. Přes různé poplašné zprávy, firmy, 
které opravují koleje, nádraží v Hrušovanech 
a v Brně, prozatím trvají na tom, že akci včas 
stihnou a s novým grafikonem tak bude 
možno trať spustit. Protože v České repub-
lice nebylo desítky let spuštěno nové nádraží 
a trať, chystá se na slavnostní otevření celá 
řada významných osobností. Vzhledem 
k tomu, o jak významnou akci se jedná, roz-
hodli jsme se zahájit provoz tratě slavnostně, 
příjezdem historického vlaku. Město také 
vydá omezenou sérii stříbrných pamětních 
mincí. Tak doufejme, že se vše podaří a pro-
sincové počasí nám bude přát.

KOMUNITNÍ CENTRUM
A DENNÍ STACIONÁŘ

Na komunitním centru se přes počáteční 
zdržení, které bylo způsobeno archeologic-
kými nálezy, vše hýbe rychle kupředu. A to 
i přesto, že terén pro stavbu není vůbec jed-
noduchý. Hlavní objekty vznikají nad his-
torickými sklepy a současně jsme při výko-
pových pracích narazili na písečnou kapsu, 
která nám výrazně zkomplikovala založení 
stavby. Teď už je však všechno v pořádku 
a vše nasvědčuje tomu, že bychom měli stih-
nout domluvený termín 30. června příští-
ho roku. Trochu horší situace byla se stav-
bou denního stacionáře na ulici Palackého. 
Musím říct, že tuto akci od začátku provázela 

smůla. Nejprve několikerá výměna projek-
tantů a pak hned ze začátku stavby problémy 
se zakládáním. Jak už je ve starších částech 
Židlochovic totiž zvykem, celý objekt se 
zakládá na historickém sklepu. Situaci kom-
plikuje i těsné sousedství domu s pečovatel-
skou službou, se kterým má být nový objekt 
provázán. Pro tento okamžik jsou snad 
všechny problémy zažehnány a můžeme jen 
doufat, že se neobjeví nové. Přes to všechno 
však i tato stavba vypadá, že by se měla stih-
nout do domluveného termínu, kterým je 
taktéž konec června roku 2020.

PAVILON PŘÍRODNÍCH VĚD
V příštím měsíci by se také fyzicky měla 

rozběhnout stavba nového pavilonu přírod-
ních věd a rekonstrukce školní jídelny na 
základní škole. V konečné fázi by se mělo 
jednat o akci, která je investičně náročněj-
ší než celý vlakový a autobusový terminál 
a můžeme si ji dovolit pouze díky spoluú-
časti okolních obcí. Předpokládáme, že až do 
vánočních prázdnin by provoz školy neměl 
být nijak zásadně ovlivněn. Po Novém roce 
je však nutné se připravit na provizorní 
režim, který bude trvat minimálně do konce 
školního roku. Ten bude spočívat ve výdeji 
obědů v objektu sokolovny, kam se budou 
žáci základní školy a gymnázia docházet 
stravovat. Bude to náročný rok, ale výsledek 
bude stát za to.

Vlakový terminál, z vlaku přímo do autobusu / foto: R. Nováková

Stavba komunitního centra, budoucí „stodola“ / foto: R. Nováková

oznámení

Upozorňujeme, že vjezd na nový dopravní terminál IDS je povolen pouze autobusům a dopravní obsluze.
Ostatní řidiči budou nyní důsledně kontrolováni a pokutováni. Přístup k Robertově vile  je tedy jen pro pěší. Auta parkujte 

na novém velkém parkovišti naproti terminálu IDS – u řeky.



JAK MANUÁLNĚ NALADIT
INFOKANÁL?

Lokální infokanály jsou dostupné těm 
zákazníkům, kteří je nyní sledují prostřed-
nictvím našeho dekódovacího zařízení – CA 
modul, set-top box. Zákazníci, kteří lokální 
infokanál sledovali prostřednictvím analo-
gového vysílání, jej mají od 1. října 2019 (kdy 
bylo ukončeno analogové vysílání v síti self-
net) k dispozici na televizoru s DVB-T tune-
rem nebo běžném DVB-T set-top boxu. 

AUTOMATICKÉ LADĚNÍ
V DVB-T NABÍDCE

Na vašem televizoru nebo DVB-T set-top 
boxu zvolte v menu funkci automatického 
ladění a potvrďte. Všechny DVB-T stanice 

Pro příjem vysílání regionálního zpravodajství stačí jednoduchým způsobem 
přeladit televizor

Lenka Betášová
Regionální zpravodajství

1. října 2019 bylo vypnuto analogové vysílání selfnet. Ti z vás, kteří sledovali místní zpravodajství RKT Židlochovice, Vojkovice, Hrušovany 
u Brna přes analog, musí nyní přeladit svůj přijímač. Jak na to radí Markéta Jargusová, marketingová specialistka selfnet…

včetně lokálního infokanálu by se měly nala-
dit automaticky, pokud se tak nestane, musí-
te infokanál naladit manuálně.

MANUÁLNÍ/RUČNÍ LADĚNÍ
Na vašem televizoru nebo DVB-T set-top 

boxu zvolte v menu funkci manuální/ruční/
individuální ladění, případně funkci přela-
dit a potvrďte. Poté zadejte ručně frekvenci 
na 198,5 MHz a kanál E8 (někdy stačí zadat 
pouze jednu položku, druhá se nastaví auto-
maticky).

Pokud váš televizor umožnuje ladit více 
zdrojů, jako je kabelové připojení (DVB-C) 
nebo satelitní připojení (DVB-S), je důležité, 
abyste ladění DVB-T infokanálu prová-
děli pouze v režimu DVB-T, které je často 
v menu označované jako pozemní vysílá-
ní, terestriální vysílání nebo anténa. Přesný 
postup najdete v návodu od výrobce. 

Máte-li stále potíže s naladěním lokální-
ho infokanálu, obraťte se na  zákaznickou 
linku selfnet na telefonním čísle 533 383 
335. Funguje nepřetržitě a všichni pracov-
níci jsou schopni vám i na dálku s nastave-
ním vašeho zařízení pomoci. 

Republikové vítězství  v přespolním běhu žáků základní školy    

Mgr. Lukáš Přichystal
pedagog

Ano, je to tak. První místo v republiko-
vém finále přespolního běhu v Hradci Krá-
lové – Malšově Lhotě získali atleti Základ-
ní školy Židlochovice.

Družstvu starších žáků se to doopravdy 
podařilo. Hlavně díky vyrovnanosti běžců 

nenašlo přemožitele v tomto finále. Kluci 
v konkurenci 14 krajů celé republiky porazi-
li s velkým náskokem na druhém místě ZŠ 
Olomouc Heyrovského a na třetím místě ZŠ 
Jablonec nad Nisou.

Mezi jednotlivci si na trati nejlépe vedl 
Adam Kosina, když doběhl šestý. Dále pak 
čtrnáctý Kryštof Hanek, sedmnáctý Štěpán 
Hanek a devatenáctý Jan Korber. Finále se 
nezúčastnil Tomáš Vrbka, protože onemoc-

něl, ale pomohl k postupu z krajského kola, 
když musel zaskočit za nemocného Jana 
Korbera.

Odměnou všem byl krásný pohár a pře-
dávání cen z rukou Jana Čenského a Květy 
Jeriové Peckové.

Republikové vítězství je prvním titulem 
pro ZŠ Židlochovice! Děkujeme za výbor-
nou reprezentaci školy i kraje a přejeme 
hodně dalších sportovních úspěchů.

Medailová družstva starších žáků s Janem Čenským a Květou Jeriovou / foto: archiv školy
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Chuť něco dělat, touhu po spolupráci a akvárium.
Nejen to si prináší nový ředitel základní školy Mgr. Vladimír Soukop

doc. Mgr. Petr Francán    
zastupitel města

Nejsem asi první, kdo Vás vítá 
v Židlochovicích. Jak si tu po dvou měsících, 
respektive třech, zvykáte?

Možná se to zdá divné, ale zvykl jsem si 
velmi rychle. Získal jsem kolem sebe partu 
lidí, která má zájem o svoji práci a snaží se 
ji vykonávat podle svých nejlepších představ. 
Mám pocit, že jsem tu již déle než tři měsíce. 
Jediné, na co si těžko zvykám, je dojíždění. 
Pro toho, kdo to měl velmi dlouhou dobu do 
bývalého zaměstnání přibližně deset minut 
pěšky, je to změna, ale myslím, že už i to mám 
celkem zorganizované.

Promiňte mi možná indiskrétní otázku: 
Kdo je Vladimír Soukop podle Vás? 

Člověk, který chtěl být vším, jen ne 
učitelem. Na gymnáziu se to změnilo a šel 
jsem to zkusit. Vystudoval jsem matematiku, 
fyziku na přírodovědecké fakultě v Brně. Tam 
mě zachytily nově nastupující informační 
technologie a jsem dodnes jejich velký fanda 
a příznivec jejich využívání ve výuce. Když 
jsem nastoupil do školy jako učitel, práce mě 
zcela pohltila. Začal jsem ji mít rád a mám ji 
rád dodnes. Po revoluci jsem snil o soukromé 
škole, o tom, jak to tam budu dělat jinak 
a lépe. A do toho přišla nabídka jít dělat 
zástupce ředitele na jinou, malou základní 
školu a zkusit si plnit své sny o školství ve 
státním. Nechtěl jsem, ale pak jsem na to 
kývl. S odstupem času musím říct, že jsem 
udělal dobře.

Je nějaká konkrétní věc, která Vás 
k učitelství přivedla, a co Vás v této profesi 
motivuje dnes?

Co mě k učitelství přivedlo, už ani nevím. 
Prostě jsem podal přihlášku do Brna na 
přírodovědeckou fakultu. 

V mé práci mě motivují dva faktory – žáci 
a spolupracovníci. Mojí představou je škola, 
kde všichni spolupracují, kde se cítí bezpečně 
a mohou dělat chyby. To je proces, který 
nakonec vždy vygeneruje ty správné lidi. 

Výměna osoby ředitele základní školy 
byla pro naše město docela emocionálně 
náročná. Vy sám jste přišel z ředitelského 
místa ve Slavkově u Brna, kde jste měl 

velkou podporu mezi žáky a rodiči. Jak na 
tuto změnu nahlížíte?

Pro mě osobně, a nejen pro mě, byla tato 
změna taky náročná. Byl jsem velmi potěšen 
tím, kolik mých spolupracovníků, rodičů, 
bývalých žáků a dalších občanů ze Slavkova 
a jeho okolí mě podpořilo. To je to největší 
ocenění mé práce. Ale bohužel k tomu přibyly 
i nechutné výpady proti mně a mojí rodině. 
Naštěstí jich bylo mnohonásobně méně než 
těch pozitivních. Jsem rád, že to mám za 
sebou. 

Co přesně se odehrálo v Židlochovicích, 
nevím, ale takováto změna není nikdy pro 
nikoho jednoduchá. 

Šel jsem do Židlochovic s obavami 
a zároveň jsem se těšil. Obavy se rozplynuly 
poměrně rychle, protože jsem zjistil, že 
spolupracuji s lidmi, kteří školou žijí, a musím 
říct, že i ze Židlochovic jsem příjemně 
překvapen. Škola má zřizovatele, který se 
o svoji školu vzorně stará a je to na ní znát. 

Co si s sebou ze Slavkova u Brna 
„přinášíte“? 

Přinesl jsem si akvárium, které mám teď 
v ředitelně. I když při svém prvním vstupu do 
školy jsem byl zaskočen množstvím akvárií na 
chodbě. Nu což, tak ještě jedno přibylo...  Ale 
teď vážně. Přináším si s sebou chuť něco dělat 
a dále tvořit ve spolupráci s ostatními kolegy 
školu. Školu, která bude výborná, o kterou 
bude zájem a kolegové budou i nadále hrdí, 
že v takové škole pracují.

Jaká vidíte pozitiva naší základní školy a 
kde máme naopak rezervy?

Pozitiv vidím moc. Jen tak namátkou ta, 

která jsou z mého pohledu, důležitá. Pozitivní 
je, že kolektiv je poměrně dobře věkově 
rozložen. To má za následek, že výměna 
zkušeností a pracovního nadšení je nastavena 
v dostatečné rovnováze. Díky tomu se pak 
snadněji navazuje a udržuje spolupráce mezi 
lidmi.

Pozitivní je umístění školy, kde velká část 
předmětů může být vyučována venku, aniž 
by se třídy při výuce vzájemně rušily. Stejně 
tak jsem příjemně překvapen z míry vybavení 
školy.

Pozitivní je naplánovaná výstavba 
přírodovědného pavilonu a rekonstrukce 
zázemí pro stravování. Když jsem u toho 
stravování, tak to bylo jediné, co mě v této 
škole celkem nepříjemně překvapilo. 
Děvčata v jídelně vaří dobře, a tak si zaslouží 
pracoviště odpovídající 21. století a strávníci 
odpovídající úroveň stolování.

Mgr. Vladimír Soukop, ředitel Základní školy Židlochovice / foto: P. Francán

pokračování na straně 7 >>

„Když jsem nastoupil 
do školy jako učitel, 

práce mě zcela pohltila.
Začal jsem ji mít rád a 
mám ji rád dodnes.“

„V mé práci mě motivují 
dva faktory – žáci a 

spolupracovníci. Mojí 
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všichni spolupracují, kde 
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vygeneruje ty správné 

lidi.“
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Kde máme rezervy? Určitě to bude chtít 
vylepšit „píár“ školy, dát tomu  profesionál-
nější ráz. Víte například, že naši deváťáci jsou 
schopni napsat počítačový program, pomocí 
něhož ovládají různá zařízení? Nebo že ve 
škole pracují dva psychologové, speciální 
pedagogové. Takových základních škol 
v republice moc není. 

Dále pak určitě využití volnočasových 
aktivit. V Židlochovicích není dům dětí, a tak 
můžeme při škole zřídit školní klub, který 
tuto funkci převezme.

Jaká je Vaše ředitelská představa 
o směřování základní školy, jaké úkoly 
vidíte před sebou?

Až jednou budu odcházet, budu rád, když 
naše škola bude patřit mezi školy dobré praxe. 
To znamená, že se k nám z jiných škol budou 
chodit učitelé učit. Školu bych rád směřoval 
do oblasti přírodních věd a techniky. Máme 
na to lidi a zázemí. Všemu by měla napomoci 

Spolupráce mezi školami je důležitá. Ideální 
je výměna zkušeností, vždyť nižší stupeň 
gymnázia je vlastně náš 2. stupeň. S panem 
ředitelem z gymnázia jsme se už potkali. 
Bohužel jsem si ještě nenašel čas zajít za paní 
ředitelkou ZUŠ, a tak bych nerad prozrazoval, 
o čem bych se s ní chtěl pobavit. A pokud se 
dohodneme, tak to určitě zveřejníme. S MŠ 
je spolupráce nastavená tak, že se předškoláci 
chodí dívat do školy.

V jaké kondici je podle Vás české 
školství?

Mám-li být upřímný, tak ne v moc dobré. 
Přesto spousta učitelů, vychovatelů a dalších 
pedagogických pracovníků navzdory 
ministerstvu učí a dělá pro spousty dětí 
spoustu kvalitní práce. Školství se za 
posledních 30 let hodně proměnilo, a přesto 
nás pořád někdo poučuje a tvrdí, že učíme jak 
za Marie Terezie. 

Školství má velkou setrvačnost a jakékoli 
změny se projeví až s odstupem let v praxi. 
Proto ty změny musí být koncepční, 
odzkoušené. Dostal jsem se do vinařského 
kraje a byl jsem poučen, jak se dělá cuvée. 
Nejprve slijete malé množství, a až dostanete 
požadovanou chuť, uděláte toho více, a když 
je opět vše v pořádku, teprve slijete hektolitry. 
A naše školství? Tam se ho někdo snaží udělat 
dobrým, ale bohužel hned slévá ty hektolitry. 

Tak Vám přeji hodně sil, abyste s radostí 
a po troškách mohl „ochutnávat“ posuny 
k lepšímu i kvalitnějšímu vzdělávání. Přeji 
Židlochovicím, ať se  Vám u nás daří, a díky 
za srdečný rozhovor.

výstavba přírodovědného pavilonu a jeho 
propojení se školní zahradou a právě 
budovaným biotopem. Co se týká využívání 
informačních technologií, má škola velmi 
dobrou úroveň. To budeme dále budovat 
a rozvíjet.

Díky tomuto zázemí můžeme výuku 
posunout z teorie více do praxe. Napomoci 
by tomu měla i badatelská výuka, která je 
v současné době nepovinná. Tu bychom 
chtěli zařadit jako povinnou a postupně ji 
využívat ve výuce přírodovědných předmětů 
jako celku.

Změny bych rád dosáhl i v oblasti 
hodnocení žáků. Postupem času bych chtěl, 
abychom přešli z hodnocení, kdy posuzujeme 
stav znalostí a dovedností, do úrovně, kdy 
hodnotíme průběh. Čili hodnotíme, jak na 
sobě žák pracuje a kam se posouvá. Na tom 
ale musí zapracovat celá škola a změna není 
tak jednoduchá, jak se jeví. Nebráním se 
ani přebírání prvků alternativních výuk, ale 
musím mít na paměti, že škola není výběrová 
a že do ní chodí děti s různým stupněm nadání 
a zájmu. Vzhledem k tomu, že na 2. stupni je 
průměrný počet 26 žáků na třídu, není to pro 
učitele vůbec jednoduché sladit. Věřím tomu, 
že změnu brzy zvládneme.

Rád bych také kolegy, kteří o to budou mít 
zájem, vyvezl do zahraničí, aby viděli, jak se 
to dělá tam. Po mých zkušenostech, které 
jsem získal ze zahraničních výjezdů do škol, 
uvidí, že se mohou nejen něčemu přiučit, ale 
také že i oni mají co nabídnout.

Máme v našem městě čtyři školská 
zařízení: ZUŠ, ZŠ, gymnázium a mateřskou 
školu. Umíte si představit vzájemnou spo-
lupráci, a pokud ano, v jakých oblastech?

>> pokračování ze strany 6

„Postupem času 
bych chtěl, abychom 

přešli z hodnocení, kdy 
posuzujeme stav znalostí 
a dovedností, do úrovně, 
kdy hodnotíme průběh. 
Čili hodnotíme, jak na 

sobě žák pracuje a kam 
se posouvá.“

Jednou budem dál: Vzpomínkový happening na náměstí Míru

Karla Jarošová
pedagožka gymnázia

V úterý 12. listopadu pořádají studenti 
Gymnázia Židlochovice na náměstí 
Míru VZPOMÍNKOVÝ HAPPENING 
ke 30. výročí sametové revoluce „Jednou„JednouJednou 
budem dál“.“.. 

Akce se bude třikrát opakovat – v 10:00, 
ve 12:00 a ve 14:30 hodin ve spodní části 
náměstí v prostranství před bývalým 
klenotnictvím.

Připomeneme si atmosféru doby před 
třiceti lety.  Zazní také písně, které same-
tovou revoluci provázely, a čekají vás další 
překvapení.Uvnitř bývalého klenotnic-
tví budou moci návštěvníci zhlédnout 
výstavu fotografií, doplněnou vzpomínka-
mi pamětníků, které zaznamenali studenti 
gymnázia.

Doneste si s sebou dobové hrnečky na 
teplý čaj. Těšíme se na vás.
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velmi mile překvapily. Už tím, že v autobu-
se jsme o nich skoro nevěděli, na hotelu se 
chovaly kultivovaně a na vystoupení byly 
perfektně připraveny. Navíc si ještě těsně 
před festivalovým vystoupením dolaďovaly 
samy, dobrovolně a ve vlastní choreogra-
fii pohyb k písni Lesní muzika od Ctirada 
Kohoutka. Jedni z rodičů se přijeli na naše 
páteční vystoupení  podívat a díky nim 
máme pořízen velmi krásný záznam našeho 
vystoupení. Děti zpívaly úžasně, srozumitel-
ně, s radostí a lehkostí a na pódiu si to velice 
užily. Reakce diváků vypovídaly o tom, že si 
je náš sbor získal. 

Program festivalu a diplom z této akce 
bude do konce roku umístěn na Infocentru 
města Židlochovice k prohlédnutí. Pokud 
nás chcete slyšet, tak věřte, že pilně pra-
cujeme na vánočním koncertu, který se 
uskuteční 25. prosince v kostele v Židlo-
chovicích.

Dětský židlochovický sbor v Krakowě / foto: Blanka Vítková

Bylo to naše první mezinárodní vystou-
pení a po soutěži v Olomouci v roce 2017 
nám to umožnilo podívat se, jak na tom po 
našem tříletém zkoušení jsme. Rozhodně 
jsme to v mezinárodní konkurenci zvlád-
li na výbornou. Přípravy na tento festival 
začaly už asi před půl rokem – zasílali jsme 
různé materiály o sboru, hlavně zvukové 
nahrávky, zvládnutý repertoár atp. Byli jsme 
vybráni pořadateli jako jediný dětský sbor. 
Mezi ostatní účastníky pak patřily sbory 
a orchestry z Litvy, Lotyšska, Itálie, Ekvá-
doru, Rumunska, Kypru, Slovinska, Chor-
vatska a Portugalska. Rozdílnost v úrovni 
vystoupení jednotlivých sborů byla veliká. 

Osobně si po této zkušenosti dovolím tvr-
dit, že sbor je tak dobrý jako jeho sbormistr 
a naše amatérské dětské hudební těleso se 
připravuje se skvělou profesionálkou a má 
velice vysokou pěveckou úroveň. 

Nové zážitky s dalšími účinkujícími z celé-
ho světa nám potvrdily, že hudba sbližuje 
a jedná se o univerzální nadnárodní spo-
lečný jazyk. I když jazyková vybavenost 
dnešních dětí a mládeže je na velmi dobré 
úrovni (rozhodně lepší než moje), tak třeba 
společné vyťukávání rytmů na dveře hotelo-
vého pokoje s Ekvádorci mělo fantastickou 
hudební komunikativní úroveň.

Nejvíce nás asi trápilo chladné a deštivé 
počasí. I přesto se nám podařilo ve čtvrtek 
v nabitém festivalovém programu alespoň 
v poledne  (a dokonce se sluníčkem) poznat 
Krakov i z jiné stránky. Prohlédli jsme si 
Wawelský hrad a katedrálu, vzali to přes kos-
tel sv. Petra a Pavla, kde jsme si dali neofici-
ální generálku, až na hlavní náměstí Rynek 
Glowny. Večer jsme pak byli nasát atmosféru 

Hudba sbližuje: Postřehy z účasti na  festivalu v polském Krakowě

Blanka Vítková 
Dětský sbor Židlochovice

Ve dnech 2.–5. října se zúčastnil Dětský sbor Židlochovice pod vedením sbormistryně Valerie Maťašové festivalu 11th Cracovia Music 
Festival, organizovaného MRF Baden-Baden. Festival se konal za účasti amatérských sborů a orchestrů z celého světa, vyvrcholením bylo 
spojení sil všech zúčastněných těles během velkolepého koncertu v nejkrásnější barokní památce Polska, v kostele sv. Petra a Pavla.

festivalu v muzeu Manggha, kde jsme slyše-
li sbory Kybartai Small Orchestra z Litvy, 
Tempus z Lotyšska, Su Cuncordu Benaresu 
z Itálie a nejvíce se nám líbil sbor z Ekvádoru 
Coro Polifónico UTE.

Pátek pak byl náš hlavní den, kdy jsme 
absolvovali naše oficiální vystoupení. Byla 
dvě – jedno společné se všemi zúčastněnými 
sbory a orchestry v kostele sv. Petra a Pav-
la a pak naše hlavní festivalové v muzeu 
Manggha, kde nás na klavír doprovodila 
paní Galina Aleshkevich. Repertoár jsme 
postavili především na představení českých 
skladatelů Petra Ebena, Leoše Janáčka, Anto-
nína Dvořáka a Ctirada Kohoutka. Nejvíce 
se publiku líbilo provedení Lavečky, Messe 
Breve, Sluneční švihadlo a Lesní muzika. 
Všechno si skvěle sedlo a celý ansámbl byl 
jedinečný. Přivezli jsme domů náš první 
zahraniční úspěch a skvělý zážitek.

 Velký dík patří všem dětem. Opravdu nás 

Moje zážitky z Krakowa 

Seděl jsem v autobuse a koukal z okénka. 
Povídali jsme si a pouštěli jsme si hudbu. Pře-
mýšlel jsem nad tím, jak to tam bude vypa-
dat. Jenom to, že si představíte, že reprezen-
tujete ČR, je zážitek na celý váš život. Strašně 
jsem se bál, ale stálo to za to.

Pátek  4. 10. 19:30 pm. – Tak je to tady! 
Budeme vystupovat na pódiu. Hned jak jsme 
tam nabíhali, jsem viděl úsměv v lidských 
tvářích. Myslím, že se nám to povedlo. Mám 
z toho dobrý pocit :-) Děkuji, že jsem tam 
mohl být.

Svatopluk Navrátil

Na zkoušce / foto: M. Moudrá
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Sametová revoluce: Nahlédnutí do kroniky města 1989

Výňatky zápisů z kroniky města
zaznamenané Mgr. Karlem Vavříkem

Brutální potlačení pokojné studentské 
manifestace 17. listopadu v Praze se stala 
prvním kamenem laviny, která v neuvěři-
telně krátké době doslova smetla z politic-
ké scény republiky nadvládu jedné strany. 
Začala revoluce, která od našich i zahranič-
ních novinářů a politiků dostala řadu názvů 
– sametová, veselá, klidná, pokojná apod. 

První objektivní informace o pražských 
událostech a revolučních studentských 
požadavcích se ve městě objevily až v průbě-
hu dne 24. listopadu. Studenti z brněnských 
škol vylepili během dopoledních hodin 
na náměstí, kolem autobusového nádraží 
a v ulicích své výzvy k židlochovické veřej-
nosti, v nichž objasňovali oprávněnost své 
stávky a vyzývali k podpoře.

Druhý den, 25. listopadu, byla sobota, 
plakátů a studentských výzev k podpoře 
stávky a studentských požadavků ve městě 
přibylo. Byly jich desítky a doslova zaplnily 
každé vhodné místo. Lidé před nimi postá-
vali a četli, vzápětí vzrušeně diskutovali...
Jeden z vylepených plakátů zval  naše občany 
k průvodu se svíčkami, což mělo být veřej-
né shromáždění občanů města na náměstí 
v neděli 26. 11. 1989 ve 20 hodin.

Večer kolem 20. hodiny se na náměs-
tí začali scházet první účastníci veřejného 
shromáždění. V krátké době se zde sešlo 
podle odhadů 600–900 občanů, mnozí se 
zapálenými svíčkami v rukou. Rozsvícená 
světla v budově MěNV (pozn.red. Městského 
národního výboru) svědčila o tom, že i zde 
se něco děje. Krátce po 20. hodině světla 
zhasla a z budovy na náměstí vyšli předsta-
vitelé rady MěNV, městského výboru KSČ 
a Národní fronty. Z dolní části náměstí přišla 

skupina studentů s rozvinutým českosloven-
ským praporem... 

Poté se průvodem vydali shromáždění 
občané do parku k pamětní desce T. G. Masa-
ryka. Zde zazpívali jeho oblíbenou píseň 
Teče voda, teče. Poté vystoupilo několik řeč-
níků z řad našich občanů, kteří poukázali 
na závažné nedostatky v životním prostředí.  

Jako viníci této situace byli označeni komu-
nisté – na to občané odpovídali výzvami ke 
klidu a výkřiky: „Odpusťte jim to!“   Na závěr 
občané zazpívali státní hymnu a v klidu se 
rozešli domů.

V pondělí 27. 11. se jako v celé republi-
ce i v našem městě uskutečnila  v době od 
12 do14 hodin výstražná generální stávka. 
U škol byly vyvěšeny prapory. Ve městě zně-
ly sirény z našich závodů, automobily jezdily 
s rozsvícenými světly.

V úterý 28. 11. bylo v Židlochovicích 
založeno Občanské fórum., jehož zakladate-
li byli učitelé Karel Vavřík, Eduard Vyhlídal, 
zdravotní setra Emilie Nekudová, manželé 
Úlehlovi, MuDr. Jaroslav Krbek,  Jiřina 
Chmelová (vedoucí prodejny Knihy), dělník 
Jan Peterka, Jaroslav Meloun, důchodce Zde-
něk Přichystal, řidič sanitky Leopold Dobý-

šek.

„Nechceme pohřebné, 
chceme kyslík.“

„Jednota, svoboda, 
pravda.“

„Za akademickou 
svobodu.“
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Občanské fórum a vývoj společnosti po roce 1989

Eduard Vyhlídal
Vlastivědný spolek

V historii našeho národa a státu jsou 
roky, které se staly výraznými mezníky 
v našich životech a historickém směřování. 
Z novodobé historie si připomeňme roky 
1918, 1945, 1948, 1968, k nimž se neod-
myslitelně přiřadil svými listopadovými 
událostmi rok 1989. Neuvěřitelně rych-
le uplynulo 30 let od chvíle, kdy jsme se 
důstojným způsobem jako národ přihlásili 
k demokracii a stanuli opět mezi svobod-
nými národy Evropy.

ROK 1989
Rok 1989 byl od svého počátku nabitý 

neobyčejnými událostmi. V lednu proběhl 
vzpomínkový týden na Jana Palacha, v říj-
nu pak demonstrativní oslava vzniku státu 
a zveřejnění petice Několik slov, 17. listopadu 
se uskutečnila nepovolená demonstrace stu-
dentů, která po pokusu o její rozbití vyústila 
ve známé události v Praze na Národní třídě. 
Následovala generální stávka celostátního 
rozsahu. 19. listopadu vzniklo v Činoherním 
klubu Občanské fórum, nepolitické občan-
ské hnutí, které se stalo garantem pokojného 
přechodu z poměrů totality k demokracii.

ŽIDLOCHOVICE ZAKLÁDAJÍ OF
V tomto nezvyklém, ale radostném počí-

nání nezůstaly ani Židlochovice stranou. 
23. listopadu vznikla ve městě skupina akti-
vistů OF a navázala spolupráci s koordinač-
ním centrem OF v Brně. K myšlenkám OF 
se přihlásila ve městě řada lidí ochotných 
podílet se na práci pro město v nových 
podmínkách. 26. listopadu svolali studenti 
Marie Matýšková a Tomáš Teplý shromáždě-
ní na němž přečetli své požadavky pro vznik 
a fungování demokratického státu. V dalších 
dnech se dalo do práce OF.        

Byly přejmenovány některé ulice města, 
vyjednáno otevření zámku pro veřejnost 
o Vánocích, vrácení školních budov za kos-
telem městu, kooptacemi byl rekonstruován 
národní výbor, došlo k rozdělení obcí Voj-
kovice a Židlochovice, pomoc při zakládání 
OF v okolních obcí, organizace pravidelných 

informačních shromáždění a rozhlasových 
relací pro občany, příprava malé privatizace. 
Vysokou míru solidarity prokázali občané 
města, když na výzvu OF provedli sbírku 
základních životních potřeb pro osvobodivší 
se Rumunsko, kde hrozila humanitární kata-
strofa. Naše OF působilo na všech úsecích 
veřejného života města.

VZNIK NOVÝCH STRAN
Se vznikem demokratického státu vyvstá-

vala čím dál více nutnost vzniku jeho demo-
kraticky zvolených vrcholných státních orgá-
nů. OF vyzývá k ustavování politických stran 
jako nutného podkladu svobodných parla-
mentních voleb. V Židlochovicích vznikly 
kromě již existujících KSČ a ČSS ještě Strana 
zelených, Strana Moravanů HSD/SMS a svo-
ji činnost obnovila Strana lidová. V Židlo-
chovicích, ale i v okolních obcích zvítězili 
kandidáti OF,. Stalo se tak v květnu 1990.

SVOBODNÉ  VOLBY
Ještě před koncem roku 1990 se usku-

tečnily pro občany zajímavější komunální 
volby. Jejich úkolem bylo nahradit státem 
řízené vedení měst a obcí svobodně zvole-
nou občanskou samosprávou. Po příslušné 
volební kampani byly pro volby samosprá-
vy podány tři kandidátky. Z iniciativy OF 
vznikla volební koalice OF, ČSL ČSS, SZ 
s názvem Blok židlochovických demokratic-
kých stran. Na této společné kandidátce bylo 
21 kandidátů. Další volební strany byly HSD/
SMS s pěti kandidáty a KSČ rovněž s pěti 
kandidáty. Ve volbách zvítězil Blok demo-
kratických stran s 66 % odevzdaných hlasů 
a získal tak rozhodující většinu v 21členném 
zastupitelstvu, v němž se umístili ještě 2 kan-
didáti KSČ. Začátkem prosince zasedlo prv-
ní svobodně zvolené zastupitelstvo a zvolilo 

starostu, místostarostku a dalších 5 členů 
rady města a pustilo se do nelehké, ale velmi 
záslužné práce.

S rozvíjejícím se politickým životem státu 
ustupoval význam OF stále více do pozadí. 
Naše OF ještě protestovalo proti rýsující-
mu se rozdělení státu i zániku OF, ale vývoj 
se ubíral jiným směrem. Příznivcům OF 
byl doporučen vstup do politických stran 
Občanské demokratické strany a Občan-
ského hnutí. V Židlochovicích vznikla ODS 
s vlivem na dění ve městě po několik voleb-
ních období. A že nejen první svobodné zvo-
lené zastupitelstvo pracovalo dobře, ale i dal-
ším se práce dařila, svědčí proti roku 1989 
k nepoznání změněné Židlochovice.

SVOBODA JE ODPOVĚDNOST
30 let žijeme svobodně v demokratickém 

státě. Co každému z nás svoboda přinesla, si 
musí vyhodnotit každý sám. Ale jistě všichni 
poznali, že svoboda není anarchie, ale pře-
devším velká odpovědnost a neustálá volba. 
Svobodu je třeba neustále hájit, a proto naše 
další cesta vedla do NATO a EU. Vstupem 
do Schengenského prostoru se nám otevřel 
svět. Jestli tak bude stále, záleží na každém 
z nás. A proto nebuďte lhostejní, buďte 
aktivní!

„Žádáme svobodu tisku.“

„Nechceme vládu
jedné strany.“

„Studenti všech fakult, 
spojte se.“



strany je silně v rozporu s demokracií. Komu-
nistický režim také zakazoval všechny strany, 
které nebyly v sdružené v Národní frontě. 
A nově se formující demokratická republika 
se pokoušela vymezit vůči komunistickým 
principům. Navíc z politického pohledu bylo 
úplné zakázání komunistické strany těžko 
proveditelné, protože Občanské fórum nemě-
lo dostatek kvalifikovaných lidí pro okamžité 
nahrazení komunistické vlády.  Řešit situaci 
vynuceným přejmenováním komunistické 
strany také není dobrý nápad.  V několika 
zemích, kde se takto stalo, se komunisté rych-
le dostali opět do vlády. 

U nás každý, kdo chce volit komunisty, 
hned ví, co je to ve skutečnosti za stranu. 

Navíc samotná KSČ již neexistuje a KSČM se 
od ní několikrát distancovala. V dnešní době 
se však KSČM potýká s velkým úbytkem čle-
nů a od začátku 90. let ztratila více než 80 % 
své členské základny a podle odhadů o další 
2/3 z dnešního stavu přijde do 20 let, takže 
problém s komunistickou stranou se pravdě-
podobně vyřeší v blízké době sám.

„Podívejte, lid to žádá… a my s tím sou-
hlasíme, s tím lidem!“ rozohňoval se tehdej-
ší předseda ÚV KSČ Milouš Jakeš v dnes už 
legendárním projevu na Červeném Hrádku 
17. července 1989. A jeho vyzrálá slova při-
nesla jak zaklínadlo čtyři měsíce na to same-
tovou revoluci. Statisíce demonstrantů v uli-
cích, generální stávka drtivé většiny občanů 
a organizací. Východní blok se otřásá v zákla-
dech. KSČ je vydána na milost skutečnému 
lidu a musí sestoupit z trůnu státní moci.  

Na Václavském náměstí pronáší jeden ze 
studentských vůdců plamennou řeč o nutnos-
ti skoncovat se Stranou jednou provždy. Za 
všechny její zločiny proti lidskosti, svobodě 
a demokracii. Skoncovat s ní jako se stranou, 
která byla, je a bude s demokracií neslučitel-
ná. Náměstí hřmí bouřlivým potleskem. Ve 
všeobecné euforii přichází na podium Vác-
lav Havel a ujišťuje rozvášněný dav, že tento 
požadavek bude nezbytným krokem k dovr-
šení demokratizačního procesu a dosažení 
svobody. Autor čtenáře samozřejmě nechce 
tímto odstavcem mystifikovat, ale pouze pou-
kázat na to, jak snadné by bylo KSČ poslat 
do politického důchodu. Proč se to nestalo? 
A mělo se to vůbec stát? Celou problematiku 
můžeme nazírat optikou třech základních 
rovin – morální, právní a politické. 

Rovina morální tkví v minulosti KSČ. Ta 
během svého vládnutí porušovala základní 
principy demokracie a svobody, systematic-
ky manipulovala s veřejností a likvidovala 
své odpůrce, přičemž se neštítila psychické 
ani fyzické tyranie, spáchala nespočet justič-
ních zločinů, v totalitních 50. letech dokonce 
vyvražďovala skutečné či domnělé nepřátele 
ve zinscenovaných soudních procesech. Ten-
to výčet, přestože velice stručný a obecný, je 
sám o sobě dostatečným argumentem pro její 
zrušení.

Rovina právní je otázkou legislativní situ-
ace v roce 1989. Bylo třeba kromě potrestá-
ní konkrétních zločinů potrestat i politickou 
stranu coby zločineckou organizaci a zakázat 

ji? Pro takový zákaz by bylo nezbytné při-
jmout novou zákonnou úpravu. První zákon 
vyjadřující se ke komunistickému režimu 
byl vydán v roce 1991 jako zákon o době 
nesvobody (č. 480/1991 Sb.), po rozdělení 
Československa pak byl přijat zákon o proti-
právnosti komunistického režimu a o odpo-
ru proti němu (č. 198/1993 Sb.). Pokud bylo 
nutné vyjadřovat v zákoně morální aspekt 
zodpovědnosti komunistické strany, můžeme 
se ptát, proč nebyla uzákoněna také její zod-
povědnost právní. 

Rovina politická směřuje z dobového pohle-
du do budoucnosti – co se stane, když Strana 
zůstane na politické scéně. KSČ přece žádnou 
budoucnost nemá, vždyť ani nemůže uspět 
po tom všem, stačí ji porážet ve svobodných 
volbách! Nejsme jako oni, nebudeme nikoho 
zakazovat! V prvních volbách po revoluci se 
komunistická strana stala s necelým milio-
nem hlasů druhou nejsilnější stranou v Čes-
ké národní radě. Ještě stále jsme v roce 1990, 
stále je možné Stranu zakázat. A přesto se to 
nestane. Nejenže komunisté neztrácí konti-
nuální podíl na zákonodárné moci, na rozdíl 

od většiny komunistických stran (např. v Pol-
sku, Maďarsku) se ani výrazně nereformují. 
Největší změnou byla změna jména na KSČS 
(federální politická strana, která s rozpadem 
federace zanikla), jejíž českou buňkou se stala 
KSČM, jež působí dodnes. Právě její před-
stavitelé opakovaně vyjadřují obdiv k minu-
lému režimu, relativizují nejen vinu KSČ, ale 
i Sovětského svazu, čímž se, ať už záměrně, či 
nikoliv, relativizuje samotný distanc strany 
od činnosti komunistické strany před rokem 
1989. Příkladem budiž jeden z výroků Marty 
Semelové (loňské kandidátky komunistů na 
pražskou primátorku), podle níž byla invaze 
vojsk Varšavské smlouvy aktem internacio-
nální pomoci. Místo, aby se strana reformo-
vala v moderní levici, vrací se k propagan-
distické dikci totalitních let. Kdyby museli 
komunisté po roce 1989 založit novou stranu, 
bylo by pro ně mnohem obtížnější prorazit 
bez staré značky, rozdělili by se nejspíš do 
více stran a museli spolu bojovat o voličskou 
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„Ne monopol KSČ.“

„Bez kyslíku umírá nejen 
příroda,

ale i lidský mozek.“

Pro a proti: Měla být po roce 1989 zakázána komunistická strana?

Proč měla být zakázána komunistická strana
Jan Procházka, oktáva  2018

Jak uvažuje mladá generace, která nezná intriky totalitního režimu, neprožila události sametové revoluce, narodila se ve svobodné zemi?  
Čtěte úvahy studentů židlochovického gymnázia, které uvedl studentský časopis DalekoHledím v listopadu loňského roku.

základnu. Levicový volič by tak mohl zvolit 
pokrokovou stranu namísto extremistické 
stagnace. 

Komunistická strana zakázána nebyla, pře-
stože mohla a měla být. Zůstává tak dodnes 
v trůním sále spolu se svým krvavě rudým 
stínem. 

  Po sametové revoluci v roce 1989 nastala 
otázka, co udělat s KSČ. Bylo to těžké roz-
hodování, přesto věřím, že jsme se rozhodli 
správně. Zákaz komunistické strany dával na 
první pohled smysl. Z mnoha zločinů komu-
nistického režimu uveďme například politické 
procesy, tábory nucené práce nebo pomocné 
technické prapory. Jeden z problémů se záka-
zem komunistické strany bylo to, že zakázání 

Zachování komunistické strany po roce 1989
Vojtěch Kocman, tercie 2018

„Máme holé ruce.“



Život ve dvou  „přátelských bratrských“ zemích hodnotí  prof. Peter Wendsche 

Jan Tesař
redakce

Jako občan tehdejší NDR žijící v ČSSR 
jste mohl na vlastní kůži porovnat dva 
totalitní státy. Co byl pro Vás největší roz-
díl mezi životem v NDR a v ČSSR? 

Toto „vnímání“ začalo v době, kdy jsem 
byl student. S velkým zájmem jsme poslou-
chali na „zakázaných radiostanicích“ vývoj 
v ČSSR. Přáli jsme si, aby vývoj „socialis-
mu s lidskou tváří“ došel i k nám. Ta situ-
ace v tehdejší NDR byla zvláště brisantní,  
existovaly dva německé státy a  nebyl snad  
nikdo, kdo by neměl příbuzné na druhé stra-
ně „železné opony“. 

 „Přátelský bratrský stát, ČSSR“ jsme tehdy 
nemohli ani turisticky navštívit.   Když těsně 
před rokem 1968 došlo k lehkému uvolnění, 
hned jsme to s dvěma přáteli využili a pro-
cestovali jsme s trabantem krásnou zemi 
Čech a Moravy. Mimochodem, během této 
cesty jsem se seznámil se svou ženou. 

Nemohli jsme pochopit, že mezi státy se 
stejnými politickými a společenskými sys-
témy mohly být v zásobování konzumním 
zbožím takové rozdíly. O rok později, už po 
invazi vojsk Varšavské smlouvy, jsme se díva-
li zklamáni na všechno, co přišlo. V Dráž-
ďanech jsme měli jen omezené možnosti 
dostupnosti informací. Televizní signál zápa-
doněmeckých televizí nebyl. Něco z rádia: 
Deutschlandfunk, Rias Berlin, Freies Berlin. 
V Berlíně byl odsouzen syn prof. Roberta 
Havemanna, který učil jako západoněmecký 
komunista na berlínské universitě. Mluvil ve 
svých přednáškách před přeplněnou poslu-
chárnou o ideologických slabostech komu-
nistického režimu. Jeho syn byl odsouzen za 
to, že s kamarádem napsal na sloup nějaké-
ho mostu jméno DUBČEK. Otci byl přístup 
k soudnímu jednání zakázán. Taková byla 
tvář politického režimu v NDR. 

Jaká byla v bývalé NDR situace s mož-
ností svobodné volby výběru studia?

Mohu mluvit jen o situaci v oboru medicí-

ny. Byl tam numerus clausus, což znamená, 
jako všude na světě tehdy i dnes, omezený 
počet přijatých studentů. Funkcionáři nás 
přemlouvali ke studiu  jiného oboruu, a to 
mj. i proto, že podle sovětského vzoru soci-
alistický stát nepotřebuje tolik lékařů, poně-
vadž v socialismu nebude tolik nemocných.

Jakou cestou jste se dostal do Českoslo-
venska?

Jak jsem už zmínil, seznámili  jsme se se 
ženou  v roce 1967. Z toho vztahu se postup-
ně stalo přání založit rodinu. Rozhodli jsme 
se pro Židlochovice, a to i přesto, že jsem byl 
v profesi už plně kvalifikován. Žena nechtě-
la v Německu žít a pro mne Židlochovice 
nebyly nepřekonatelnou překážkou.

Trvalo snad rok, než mně úřady stěho-
vání povolily. Změna byla ostře sledována 
a schvalována  Ministerstvem státní bezpeč-
nosti (STASI). Musel jsem předložit potvrze-
ní, že v místě budoucího pobytu mám zajiš-
těné bydlení i práci.

Všechny věci, které jsem chtěl vzít se 
sebou,  přestože obě země byly „bratrskými 
státy“,  jsem musel nechat schválit. Knížky, 
které byly na „indexu“, jsem při početných 
cestách před stěhováním převážel  s sebou ve 
svém trabi pod sedadlem. 

Jak jste prožíval pád berlínské zdi z Čes-
koslovenska? Dokázal jste si v té době 
představit sjednocení Německa?                                                                                    

Ačkoliv byla berlínská zeď stržená až poz-
ději, jako den pádu této ostudné zdi můžeme 
uvést 9. listopad 1989, kdy pod tlakem déle-
trvajících masových demonstrací, zvláště 
v Lipsku a mém rodném městě Drážďanech, 
politické vedení NDR prohlásilo, že pře-
chody v rozděleném Berlíně jsou otevřené. 
Emigrace občanů do Západního Německa 
(NSR) měla ovšem delší průběh. Naděje na 
pád režimu nastala začátkem osmdesátých 
let, když Michail Gorbačov v tehdejším 
Sovětském svazu prosadil novou otevře-
nou politiku, kterou označujeme jako glas-
nosť a perestrojka. V Polsku už existovalo 
opoziční hnutí „Solidarita“. Ještě na sjezdu 

komunistické strany NDR (SED) v dubnu 
1986 bylo prohlášeno, že v NDR je všechno, 
jak má být, reformy nejsou potřeba. V létě 
a na podzim roku 1989 pak došlo k maso-
vému vycestování turistů NDR z Maďarska 
do Rakouska a uprchlíků ze západoněmec-
ké ambasády v Praze přepravených zvlášt-
ním vlakem přímo do uprchlických táborů 
v západním Německu. Vývoj sjednocení už 
nebyl k zastavení, zvláště proto, že politické 
vedení v Berlíně bylo vyměněno a vojenská 
invaze ze Sovětského svazu jako v roce 1968 
v Praze už nebyla pravděpodobná. Doufali 
jsme a věřili jsme, že Německo bude brzo 
sjednoceno. De jure to ovšem bylo teprve až 
v roce 1991, kdy byla smlouva o jednotném 
Německu mezi Sovětským svazem, USA, 
Velkou Británií, Francií a oběma německými 
státy v Moskvě ratifikována.

 Jak jste prožíval listopadové události 
v Československu?

Žiji v Židlochovicích od roku 1976. Byl 
jsem ve své profesi už kvalifikován, věno-
val jsem se ovšem svému profesionálnímu 
a akademickému růstu. Byla doba tzv. nor-
malizace, život a rozvoj osobnosti z hlediska 
svobody beznadějný. Nevěřil jsem na brzké 
politické změny. České programy byly v naší 
domácnosti jen sporadické, informace jsme 
měli z rakouské televize. Takže  revoluční 
dění v Praze a na jiných místech jsme sledo-
vali  z rakouských zpráv. Dobře se pamatuji 
na komentáře rakouské novinářky českého 
původu, paní Koudenhove-Kalergi, elegant-
ní staré dámy. Obrázky byly černobílé. 

Dnes už nevím, jaké snímky jsme viděli 
už tehdy a jaké teprve později. Denně jsme 
sledovali televizi a čekali na dobré zprávy! 
Nakonec jsme se dočkali. O vývoji a zásluž-
né práci Občanského fóra v Židlochovicích 
jsem se dověděl, teprve až když jsme s Židlo-
chovickým vlastivědným spolkem připravo-
vali materiály k letošnímu výročí revoluce. 

Věnoval jsem se tehdy plně své karié-
ře v Brně v nemocnici a na vysoké škole. 
Bohužel jsem se vzniku Občanského fóra 
neúčastnil. Dnes toho lituji. 

MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJPříloha 30 let od Sametové revoluce

pozn. red.:
Příloha 30 let od Sametové revoluce obsahuje výstřižky z novin Rudého práva z prvního týdne po událostech 17. listopadu 1989.

Mezi texty jsou také uvedeny nejznámější hesla Sametové revoluce. 

Svoboda je hlavně o uvědomění si zodpovědnosti za své činy. Využití práva 
chodit k volbám a ne jen plané mudrování u piva, které nic nevyřeší.
Svoboda je možnost cestovat do cizích zemí a poznávat jiné kultury.
Svoboda je  úkol chránit přírodu pro naše děti.
Svoboda je o respektu člověka k člověku a všem živým tvorům.
Svoboda odráží tvé chování k ostatním a vrací ti ho.
Svoboda ti dává právo vyjádřit své názory beze strachu z trestu.
Svoboda je povinnost chránit slabší a pomáhat ostatním.















Zeptali jsme se: Co pro vás znamená svoboda 
Svoboda – můžeme si říkat, co chceme, můžeme studovat, můžeme volit, nikdo 
nás neomezuje, něco, co nám může někdo lehce vzít, ale zpátky ji budeme 
dostávat těžce, musíme si jí vážit.
Svoboda je pocit. Když to cítíte, máte svobodu.
Svobodu mám spojenou s kázní a pokorou.
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Součástí oslav 30. výročí přelomových 
událostí v listopadu 1989 bude ve čtvrtek 
14. listopadu unikátní beseda s pamětníky 
velké operace komunistické Státní bez-
pečnosti z přelomu 70. a 80. let 20. stole-
tí s krycím názvem Akce Asanace. S její 
pomocí chtěl tehdejší režim v Českoslo-
vensku donutit nepohodlné lidi, zejména 
signatáře Charty 77, k odchodu z Česko-
slovenska. Při akci byly použity různé for-
my psychického i fyzického nátlaku a vydí-
rání.

Jaký byl život v disentu, jak se studovalo 
anebo jak se vychovávaly děti pod každo-
denním dozorem tajné policie? A co vše 
obnášela vynucená emigrace?

Moderátorka pořadu, novinářka a histo-
rička Ivana Chmel Denčevová, bude deba-
tovat s přímými pamětníky a účastníky této 
neblahé události.

Sametový koncert a beseda s chartisty se uskuteční na Oáze

Tomáš Hradil
kapela Freedom

Vystoupí Eva Turnová sólově i s kapelou Freedom.
Chartisté a pamětníci komunistické diktatury zavzpomínají na období před rokem 1989.

O svá svědectví o tom, jaký byl život pod 
dohledem StB a jak byli donuceni opustit své 
domovy, se přijedou podělit: Jaroslav Jero-
ným Neduha (hudebník, výtvarník a literát), 
Zuzana Richterová (brněnská disidentka 
a chartistka), a Jiří Chmel (chartista a majitel 
kultovního vídeňského klubu Nachtasyl).

Součástí besedy bude také autorské čte-
ní Evy Turnové, která o československém 

pozvánka

Freedom po koncertě na Oáze v lednu t. r. / foto: archiv města

undergroundu přednáší na pražské Univer-
sity of New York. 

Na závěr večera odehraje koncert speciál-
ní formace Freedom (E. Turnová, T. Hradil, 
T. Šenkyřík, P. Rajmic a J. Horváth). Zazní 
oblíbené písně Václava Havla a další cover-
verze rockových legend.



Živé obrazy  a prohlídka budovy během Noci sokoloven                

Jana Rylichová
Sokol Židlochovice

Naše jednota se letos již potřetí připojila 
k celorepublikové akci Noc sokoloven. Při-
praven byl program pro účastníky všech 
věkových kategorií. 

Tématem letošního ročníku byly živé 
obrazy. Živé obrazy byly velmi oblíbené 
v 19. století a vytvářely se při nejrůznějších 
kulturních příležitostech. Do našeho živého 
obrazu jsme zakomponovali novou repliku 
židlochovického sokolského praporu. 

K již tradičnímu programu patří prohlídka 
sokolovny. Letošní trasa vedla přes půdu, ze 
střešních okýnek byl krásný výhled na večer-
ní město. Exkurze končila nad jevištěm, kde 
si mohli návštěvníci detailně prohlédnout 
nový jevištní most.

V předsálí sokolovny bylo možné zhléd-
nout video z vystoupení našich cvičenců na 
gymnaestrádě v rakouském Dornbirnu se 
skladbou Namaluj svět, která se uskutečnila 
letos v červenci. 

Pro děti byla připravena hra, během které 

měly plnit různé úkoly, nejen tělocvičného 
charakteru. Po splnění úkolů byly odměně-
ny sladkostmi i sportovními pomůckami. 
V pozdějších hodinách se promítala pohád-
ka a děti mohly přespat v sokolovně.

I přes letošní nižší účast se Noc sokoloven 
povedla a budeme se těšit na nadcházející 
ročníky.

Sokolem už odmala / foto: archiv jednoty

Letos poprvé máte možnost projít se tím 
pravým pekelným koridorem i vy. Stačí, když 
dorazíte v čertovských kostýmech v sobotu 
23. listopadu v 16:00 hodin k budově Základ-
ní školy na ulici Komenského (parkoviště 
vedle školy), kde se vás ujmou pořadatelé. 
Podrobnosti budou zveřejněny na FB  a webo-
vých stránkách města www.zidlochovice.cz a 
pochodu www.certizidlochovice.cz.

Pochod malých i velkých pekelníků a pekel-
nic proběhne ještě před hlavním vystoupením 
rakouských čertů, které začíná v 17:30 hod. Ti 
nejmenší mohou jít v doprovodu rodičů. 

PROGRAM
13:00–20:00  Jarmark

Teplé i studené občerstvení, svařené víno, 
punč a jiné nápoje. K zakousnutí maďarské 
speciality, bramboráky, párky v rohlíku, sýry, 
speciality z grilu, palačinky, koláče, perníčky, 
med a další cukrovinky. 

Nebudou chybět svítící čertovské rohy 
a svítící hračky pro děti, teplé čepice, šály 

a ponožky, kamínky a drobné šperky.
16:00–17:30 Doprovodný program
Wild Sticks – bubenická show
Pochod malých i velkých pekelnic a pekelníků
17:30–18:30  Pochod rakouských čertů

UZAVÍRKY A PARKOVÁNÍ
V letošním roce dochází k časovému posu-

nu uzavírky náměstí Míru, průjezd automo-
bilů bude umožněn až do 12. hodiny. 
12:00–22:00 Náměstí Míru (úplná uzavírka)
12:00–22:00 Masarykova ul. (vjezd pouze na 
povolení pořadatelské služby – např. pro oby-
vatele této části města, účinkující)
12:00–22:00 Komenského ul. od radnice po 
křižovatku Coufalíkovo nám. a Masarykova 
ul. od radnice po Pavir (úplná uzavírka)
12:00–22:00 uzavřen vjezd do ulice Legio-
nářská

TRASA KORIDORU POCHODU ČERTŮ
Náměstí Míru
Komenského ul. – od radnice po křižovatku 
Coufalíkovo nám.
Masarykova ul. – od radnice po budovu 
Policie ČR

V trase koridoru bude zákaz parkování 

Židlochovice se opět připravují na Pochod rakouských čertů

Mgr. Martina Bartáková
Městské kulturní středisko

V sobotu 23. listopadu 2019 se mohou návštěvníci těšit na rekordní počet 150 originálních masek! A nově je v rámci programu čeká 
pochod malých i velkých pekelnic a pekelníků.

s  povinností přeparkovat do 12.00 hodin. 
Pro obyvatele domů nacházejících se přímo 
na trase je na den akce připraveno náhradní 
parkoviště na posledním hřišti uvnitř sídliště 
(nájezd přes garáže).

Pro parkování bude obsluha vyžadovat váš 
platný občanský průkaz prokazující vaše byd-
liště.  V případě dotazů k parkování se nevá-
hejte obrátit na p. Aleše Horvátha na tel. 604 
290 415.

DALŠÍ UZAVÍRKA
Z důvodu umožnění parkování návštěvníků 
přijíždějících od Brna bude uzavřena a zjed-
nosměrněna ulice Brněnská směrem od Voj-
kovic až po značení začátku obce. Úsek od 
Vojkovic po značení začátku obce bude 
sloužit jako parkoviště.

Občané ulice Brněnská nebudou omezeni 
při potřebě výjezdu svými automobily.

Za vzniklé komplikace se omlouváme 
a prosíme vás o respektování dopravního 
značení.
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Světlana Zapadlová
Přírodní školka Výhonek

Ekoblog aneb Vzpoura proti environmentální depresi

„Když jsem zjistila, v jakém ohrožení je 
Země, byla jsem strašně naštvaná,“ vyprá-
ví Veronika Holcnerová o emocích, které 
v nás mohou vyvolávat informace o globál-
ním oteplování a jeho dopadech. Mluvčí 
české odnože hnutí Extinction Rebellion 
(XR) je mladá žena, matka samoživitelka, 
veganka a bojovnice proti příliš rychlé 
klimatické změně. Chmurné předpově-
di klimatologů ji doslova zvedly ze židle. 
Rozhodla se být radikální. S přednáškou 
nazvanou ne zrovna optimisticky Míří-
me k vyhynutí (a co s tím dělat) objíždí 
republiku, vysvětluje souvislosti klimatic-
ké změny a vyzývá k protestům, které by 
pomohly aktivizovat politiky i veřejnost. 
Přednáška se uskutečnila také na začátku 
října v jurtě Výhonku.

Základní souvislostí, kterou přinesl napří-
klad také film Krajina v nouzi (promítaný 
v Židlochovicích před několika měsíci), je 
kauzalita mezi suchem a migrací. Zatímco 
u nás pociťujeme vedra jako nepříjemnou, 
ale stále zvládnutelnou obtíž, například 
v Sýrii sucho způsobilo občanskou válku 
a podnítilo nedávnou migrační vlnu. Otep-
lení o několik stupňů, které se předpokládá 
v nejbližších letech až desetiletích, promění 
některé nyní zalidněné části planety v neo-
byvatelný prostor. Extinction Rebellion 
(do češtiny překládané jako vzpoura proti 
vyhynutí) upozorňuje, že současné tempo 
oteplování povede v budoucnu k mnohem 
intenzivnější migraci až společenskému 
rozvratu. 

Hlavními požadavky „rebelů“ je dosažení 
uhlíkové neutrality do roku 2025 a vyhlá-
šení stavu klimatické nouze, k němuž 
dospěla např. Praha 7. Nepovažují jej jen 
za formalitu, ale za všeobecné uznání fak-
tu, že je lidská civilizace v reálném ohrožení 
a ještě stále s tím může něco dělat. Posled-
ní požadavek směřuje k uspořádání tzv. 
občanského shromáždění, které funguje 
obdobně jako americké soudy, kde o pří-
padu rozhoduje reprezentativní vzorek 
obyvatel. Toto shromáždění by mělo podle 
XR přijmout opatření nutná ke zpomalení 
oteplování. Očekávají totiž, že politici dají 
před nepopulárními opatřeními přednost 
přízni voličů.

Nelegální, avšak zásadně nenásilné pro-
testy či blokády volí jednak pro jejich vidi-
telnost, jednak proto, že oproti nahlášeným 
demonstracím jsou (nejen) pro stát dražší a 
tedy účinnější. Získávání pozornosti a dosa-
hování požadavků ilegální formou nátlaku 
(stejně jako poněkud morbidní happening 
s tajícími ledovci z poslední doby) mi sice 
není blízké, v tomto případě ale chápu, že 
ho protestující vnímají jako nutný. Napří-
klad blokády Londýna konané od listopadu 
2018 podle XR napomohly vyhlášení stavu 
klimatické nouze v Británii a rozšíření pově-
domí o změnách klimatu a jejich dopadu 
u široké veřejnosti. Fotografie z Londýna 
také ukazují, že protesty byly pojaty kreativ-
ně a originálně.

Naštvání, popírání, rezignace, environ-
mentální deprese, dojem, že hrozba je příliš 
abstraktní a vzdálená v čase i prostoru… 
Projdeme-li těmito pocity spojenými se 
současným stavem planety, mělo by přijít 
přijetí situace, které však neznamená pasivi-
tu, nýbrž přináší schopnost aktivně jednat. 
Radikální cesta hnutí Extinction Rebellion 
není zdaleka to jediné, co můžeme udělat. 
Od snižování množství odpadu přes vlast-
ní dobrovolnou skromnost, osobní vědo-
mé ekologické chování a sledování dění až 
po podepsání či iniciování petice, účast na 
klimatických demonstracích (těch nahlá-
šených), podporu ekologické organizace či 
aktivní zapojení v ní. Poslední zmiňované 
má velký smysl především proto, že zástup-
ci environmentálně zaměřených organizací 
vědí, co prosazovat a proč, takže fungují 
jako jakási spojka mezi běžným člověkem 
a politiky.

„Někteří lidi jsou tak zaujatí snižováním 
vlastní ekologické stopy, že mají pocit, že toho 
pro planetu dělají opravdu hodně. A oni toho 
třeba i hodně dělají, zabírá jim to hodně času, 
ale změna na osobní úrovni prostě nestačí,“ 
apeluje Veronika Holcnerová. Takové zpo-
chybnění osobního ekologického snažení 
mě samozřejmě vrhá do environmentální 
deprese, protože v tom případě bych si ten ilustrace: A. Hanzlová

Ekoblog mohla vetknout za klobouk. Člo-
věk nemusí jít hned blokovat, ale je potřeba 
si změnit vnitřní nastavení a připravit se na 
to, že systémové změny vedoucí k záchra-
ně planety nebudou příjemné. Jakmile to 
přijme dostatečná část populace, půjde 
tyto změny zrealizovat. Do té doby depresi 
zmar!

„Změna na osobní 
úrovni prostě nestačí.“
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„Lidská civilizace je
v reálném ohrožení a 

ještě stále s tím můžeme 
něco dělat.“

„Když jsem zjistila, 
v jakém ohrožení je 

Země, byla jsem strašně 
naštvaná.“



„Pomoz mi, abych to dokázal sám“

Alžběta Hanzlová                                                                
Přírodní školka Výhonek

Svůj výchovný koncept Přírodní školka 
Výhonek opírá o prvky několika alterna-
tivních výchovně vzdělávacích programů, 
například montessori nebo waldorfské peda-
gogiky. Jde o zkoumání a využívání myšle-
nek, které lze dobře sladit s konceptem školky 
v přírodě. Jako velice důležité vnímáme vede-
ní dětí k samostatnosti od nejútlejšího věku. 
A právě na tyto otázky můžeme v konceptu 
montessori pedagogiky nalézt mnoho prak-
tických a ověřených odpovědí. Ne nadarmo 
je hlavním mottem vzdělávacího programu 
Marie Montessori výrok „Pomoz mi, abych to 
dokázal sám.“

Ve Výhonku se děti samy převlékají do 
mnoha venkovních vrstev, balí si batohy, 
obsluhují se u jídla, chystají si postele na spa-
ní, v neposlední řadě se učí formulovat, v čem 
potřebují pomoct a proč. Většina společných 
činností, které děti ve školce dělají, „mají 
smysl“ a „jsou potřeba“. Téma akce je tedy 
dané a děti se samy rozhodují, jakým způso-
bem se doberou výsledku. Louskání ořechů, 
příprava lojových koulí pro ptáčky, stříhání 
stébel na hmyzí hotel, trhání měsíčku nebo 
sbírání šípků na čaj. Krom jiného si u toho 
i cvičí jemnou motoriku, klešťový úchop pro 
budoucí snadné psaní a řeší první matema-
tické operace.

Průvodci se ve školce snaží nachystat dětem 
tzv. připravené prostředí. Tedy prostředí, ve 
kterém se malé dítě s úspěchem orientuje 
samo. Ví přesně, co kam patří a kde co najde. 
Police, kapsáře, pastelky i boxy s hračkami 
jsou zřetelně označené a dobře přístupné v při-
měřené výšce. Předměty se sdružují v logicky 
nastavených zónách pro jednotlivé činnosti. 
K jednoduchému uspořádání prostoru naší 
školky vybízí i fakt, že jurta je kulatá a poměr-
ně malá. Mohou se v ní přechovávat jen věci, 
které mají jasný účel a jsou potřeba. Všech-
ny ostatní zbytečnosti musí pryč. V prostoru, 

který není zahlcený předměty a jedna jedno-
duše uspořádaná zóna navazuje na druhou, se 
dítě orientuje docela snadno. 

Jak se zařídit praktičtěji i doma se můžeme 
přiučit na semináři Ireny Kubantové z Mon-
tessori praxe s názvem Montessori doma od 
18 měsíců až po 6 let, který se ve Výhon-
ku koná ve čtvrtek 7. 11. odpoledne. Irena 
Kubantová vede ve Výhonku semináře často 
a jsou velice oblíbené. Pomáhají nám rodičům 
vědoměji přistupovat k rodičovství a postupně 
vnášet harmonii do svých rodin a domovů.

Podívej, dokážu to úplně sám / foto: archiv Výhonku

Ani světci se nerodí svatí

Mgr. Paweł Cebula
farář

Před nedávnem proběhla ve vojkovickém 
kostele mše svatého Huberta. Tato, dá se 
dnes říci, již tradice nám připomíná světce, 
který je patronem myslivců. Krásná výzdo-
ba, bohatá účast věřících. Hlavní poselství 
je však skryto v samotném životě svatého 
Huberta. Stejně jako celá řada dalších sva-

tých, žil Hubert zprvu životem zaplněným 
různými radovánkami. Až zážitek na lovu, 
kdy byl vyzván k následování Krista, ho při-
měl vydat se cestou víry. Stejně jako mnozí 
další, které dnes považujeme za svaté, změ-
nil svůj život. A nezáleželo na tom, jak do 
té doby žil. Důležitý byl ten okamžik, kdy 
se rozhodl a odložil stranou své dosavadní 
způsoby. To je důležitá zpráva pro každého 
z nás. I my se můžeme rozhodnout a změnit 
svůj život. Změnit ho tak, abychom žili, jak 

to po nás žádá Bůh. Důležité je to rozhodnu-
tí a snaha. Pokud se tak rozhodneme, nezna-
mená to, že budeme hned svatí. Naopak. 
Čím větší snaha, tím větší pokušení před nás 
budou kladena. A my možná stokrát pod-
lehneme. Ale to podstatné je nepropadnout 
malomyslnosti a vždy znovu vstát a pokračo-
vat v cestě. Protože odměnou je pochopení, 
že Bůh nestojí na konci cesty, ale provází nás 
v každém okamžiku, kdy po ní jdeme.

Po mši před kostelem / foto: I. TycováSvatohubertská mše, celebruje P. Mariusz Józef Sierpniak / foto: I. Tycová

12 Život ve městě MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

   farní řádky
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oznámení

Máte doma kolejiště s vláčky 
nebo samostatné lokomotivy
či vagóny z různých materiálů

a různého provedení?

Městské kulturní středisko se na vás 
obrací s prosbou o zapůjčení mode-
lů a hraček souvisejících s vlakovou 

dopravou, a to za účelem uspořádání 
výstavy pro děti  i dospělé  v prosto-

rách městské knihovny.
Vystavené exponáty budou pod 

přísným dohledem, aby nedošlo k 
poškození.

Pro bližší informace se obraťte na 
Informační centrum

nebo na tel.: 734 874 622.
Případně můžete modely už přinést 

s sebou. Vše bude pečlivě zaevidová-
no a do termínu uschováno.

Děkujeme.

Vít Funk
redakce

Železniční doprava v Židlochovicích  – 2. část

V devadesátých letech 19. století se začalo 
jednat o možném propojení tratě s Pohořeli-
cemi a Židlochovicemi, které původně před-
stavily plán společné přípojné tratě, což by 
oběma městům umožnilo napojit se v Hrušo-
vanech na hlavní trať do Brna. Tato jednání 
s tehdy ještě Severní dráhou (Rakouský stát 
tratě odkoupil roku 1906) však nepřinesla 
kýžené ovoce a Židlochovice se musely spo-
kojit s tříkilometrovou jednokolejnou drahou 
do Hrušovan, která se slavnostně otevřela 
roku 1894. 

K dalším neuskutečněným projektům pat-
řila např. snaha prodloužit židlochovickou 
trať do Klobouk roku 1919. Po druhé světové 
válce se v padesátých letech, konkrétně roku 
1956, na tehdejším Národním výboru v Žid-
lochovicích začalo jednat o úplném zrušení 
železniční tratě Židlochovice–Hrušovany 
z důvodu její malé vytíženosti, a tudíž neefek-
tivnosti. K jednotlivým vlakům do Hrušovan 

měly jezdit zvláštní autobusové linky, ovšem 
konečné rozhodnutí se protáhlo na dlouhých 
23 let – roku 1979 se definitivně zastavila veš-
kerá osobní přeprava na naší trati a ta byla po 
určitý čas využívána pouze průmyslovými 
podniky nacházejícími se v jejím okolí. Poz-
ději se ale pro špatný technický stav přestala 
dráha užívat úplně.          

Židlochovický cukrovar, který byl již v době 
otevření tratě ze Židlochovic proslaven 
v celém světě také díky vynálezu užití difuze 
při získávání řepných šťáv, užíval vlastní úzko-
kolejnou dráhu dlouhou zpočátku osm a poz-
ději necelých dvacet kilometrů. Tuto malo-
dráhu cukrovar přestal užívat roku 1957.

Dopravu židlochovickým občanům tedy 
zajišťovaly autobusy ČSAD, n. p., kterým byly 
roku 1949 postaveny garáže u silnice vedoucí 
do Žabčic, a roku 1957 bylo u zámku vybu-
dováno autobusové nádraží. Od devadesátých 
let začalo postupně město Židlochovice i Jiho-
moravský kraj uvažovat o obnovení a elektri-
fikaci zrušené tratě. V roce 2002 vypracovala 
firma SUDOP technickou studii, podle které 
měla být železniční stanice v Židlochovicích 
posunuta k autobusovému nádraží. Roku 
2015 si nechala Správa železniční dopravní 

cesty (SŽDC) vypracovat dopravně územní 
rozhodnutí pro obnovu trati. Samotná obno-
va byla započata v listopadu 2018, zhotovite-
lem je sdružení Hrušky, které tvoří stavební 
společnosti Subterra a OHL ZŠ. Cena činí 689 
milionů korun, termín dokončení stavebních 
prací má být po 16 měsících. Součástí stavby 
je také plná peronizace stanice Hrušovany 
u Brna. Po zprovoznění tratě mají do Židlo-
chovic zajíždět vlaky linky S3 integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského kraje. 

Prameny:
JELEN, MIROSLAV: Zrušené železniční tratě 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 
2009, s. 101–102.

JEŘÁBEK, JOSEF: Kola znamenající svět. In: 
Paradoxy času města Židlochovice, s. 131–132. 

Severní dráha císaře Ferdinanda. Dostupné 
na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Severní_drá-
ha_císaře_Ferdinanda (stahováno: září 2019). 
Železniční trať Hrušovany u Brna – Židlocho-

vice. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/
wiki/Železniční_trať_Hrušovany_u_Brna_–_

Židlochovice (stahováno: září 2019).

>> pokračování z minulého čísla

Na nové nádraží přijede v neděli 8. prosince parní lokomotiva Skaličák

Mgr. Martina Bartáková
Městské kulturní středisko

Sváteční nedělní odpoledne Vám zpříjemní 
řízná dechovka, dobové kostýmy, vystoupení 
mažoretek, výstava fotografií a modelů vláč-
ků v knihovně. Tradiční řemeslný jarmark 
s teplým punčem v areálu Robertovy vily na 
Vás dýchne kouzlem druhé adventní neděle. 

JÍZDNÍ ŘÁD
PARNÍHO VLAKU SKALIČÁK

čas odjezdu trasa vlaku

12:28 Brno dolní nádraží – Židlochovice

13:00–14:00 prohlídky vlaku v Židlochovicích

14:00 Židlochovice – Hrušovany u Brna

14:20 Hrušovany u Brna–Židlochovice

14:50 Židlochovice – Hrušovany u Brna

15:20 Hrušovany u Brna – Židlochovice

16:00 Židlochovice – Brno dolní nádraží

Berte prosím v úvahu, že k nostalgii parní 
železnice patřila a stále ještě patří mírná nejis-
tota, zda parní mašinka doveze své cestující 
do cílové stanice včas. Vždyť o různé závady, 

poruchy a jiné mimořádné události nebývala 
u parních vlaků nikdy nouze. U současných 
parních lokomotiv, které navíc patří mezi 
zasloužilé veterány, to platí dvojnásob. Proto 
neručíme za zpoždění parního vlaku a líst-
ky z důvodu opoždění není možno vrátit ani 
vyměnit. Děkujeme Vám za pochopení. 

Předprodej jízdenek historickým vlakem 
bude zahájen v pátek 8. listopadu na Infor-
mačním centru v Židlochovicích, a protože 
očekáváme Váš velký zájem, dojde v prvních 
dvou dnech k rozšíření otevírací doby RTIC. 

pátek 8. listopadu od 9:00 do 17:00 hodin
sobota 9. listopadu od 9:00 do 12:00 hodin
V další dny bude možné jízdenky zakoupit 

v běžné otevírací době.

CENY JÍZDENEK
Brno–Židlochovice 200 Kč / osoba

Židlochovice–Brno 200 Kč / osoba

Židlochovice – Hrušovany u Brna 50 Kč / osoba

Hrušovany u Brna – Židlochovice 50 Kč / osoba

děti do 6 let na klíně zdarma





U příležitosti otevření nové vlakové tratě 
budou vydány stříbrné sběratelské mince a 
turistické vizitky.

Do Židlochovic přijede v neděli 8. prosince v 13.00 parní lokomotiva Skaličák, aby po 40 letech oficiálně zahájila provoz na obnovené 
trati ze Židlochovic do Hrušovan u Brna. Slavnostním přestřižením pásky starostou Židlochovic a hejtmanem JmK bude zároveň otevřen 
nový vlakový terminál. První pravidelné spoje do Brna vyjedou o týden později podle nového jízdního řádu.



Pranostiky: Listopad – nejoblačnější měsíc roku

Ing. Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek

Listopad – nejoblačnější měsíc roku.  Neo-
čekávané ataky větrů, plískanice, sněhové 
přeháňky se střídají s posledními záblesky 
podzimní pohody.  Stromy ještě září barev-
nou duhou podzimních barev a na loukách 
se již v ranním rozbřesku třpytí krystalky 
jinovatky. Na nebi vidíme migrující hejna 
vran a na polích a v lesích můžeme při trošce 
štěstí zahlédnout srnu se srnčetem, mufloní 
nebo černou zvěř. Všichni (každý po svém) 
se chystají na příchod zimy.  Ano, celá příro-
da začíná svůj odvěký boj o přežití a o příš-
tí úrodu. Není proto divu, že právě v tomto 
období hospodáři i hospodyně dbali na 
dokončení veškerých prací při zabezpečení 
úrody a jejím uskladnění a velmi pečlivě sle-
dovali vývoj a změny počasí.  Brzo vypozo-
rovali, že svátky Martina, Kateřiny a Ondřeje 
jsou mezníky určující jak další vývoj zimy, 
tak i úrodu příštího roku.

Byl to právě sv. Martin (11. 11.), který při-
nášel první sníh, a tak připomenul nástup 
zimy. Ale nejen to. Tento den se stal v hospo-

dářském roce jeho oficiálním koncem, kdy 
byly ukončeny běžné práce a končila doba, 
na kterou byly uzavírány dohody pro pachol-
ky, děvečky a další zemědělské nájemní pra-
covníky. Byl to den vypořádání, ve kterém 
byla vyplácena mzda za celoroční vykona-
nou práci a zároveň se uzavírala nová doho-
da na další hospodářský rok. Není divu, že 
všichni slavili a mnohdy utratili právě získa-
né peníze.  Logicky se sv. Martin stal jedním 
z posledních posvícení v roce. Pečené husy, 
svatomartinské víno a martinské rohlíky či 
koláče se staly součástí slavnostních stolů a 
oslav. Po obědě dostali pacholci a děvečky od 
hospodáře vypořádání a od selky martinský 
koláč na cestu.

Dalším termínem, který byl důsledně 
dodržován, byl svátek sv. Kateřiny (25. 11.).  
Byl to nástup doby adventní – jeden z nej-
důležitějších křesťanských svátků, který 
vyžadoval výrazné omezení společenského 
života a posílení liturgických zvyklostí. Rodi-
ny i s čeládkou se každý večer po jídle modli-
ly společně růženec a kromě toho často hos-
podář předčítal z bible. Časně z rána, ještě za 
tmy se chodilo do kostel na roráty.  Je proto 
logické, že svatá Kateřina zavírala muzikanty 

do komína, nebo do kozího mlýna – po jejím 
svátku již nesměly být v obci žádné veselice. 

Poslední den listopadu je zasvěcen sv. Ond-
řejovi. Právě on pokrývá pole souvislou při-
krývkou sněhu a tím vytváří podmínky pro 
příští úrodu.  Je dnem magickým, kdy vdavek 
chtivá děvčata si do postele pod hlavu dávaly 
lístky se jmény chlapců, kteří se jim líbí.  Ten, 
o kterém se jim zdálo, nebo ten, jehož jméno 
vytáhly jako první (v případě, že neměly jas-
no, koho vlastně chtějí), byl příslibem, že si 
ho do roka vezmou.

LISTOPAD

Když listí dlouho nepadá,
tuhá zima se přikrádá.

9.  listopadu 
Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá. 

11.  listopadu
Po svatém Martinu zima nežertuje.      

30.  listopadu
Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.
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Nabídka knih pro děti si nezadá s pestrostí barev podzimní přírody

Iva Zichová
Městská knihovna

Dlouhé listopadové večery přímo 
ponoukají k četbě. A jestli jste milující 
rodiče nebo prarodiče, možná právě teď 
sáhnete do vlastní knihovničky pro kni-
hu, která doprovázela vaše dětství a stala 
se rodinným pokladem. Pokud ale váš 
potomek nesdílí vaše nadšení pro retro 
grafiku či zastaralý jazyk, nenechte se 
odradit a vydejte se k nám do židlochovic-
ké knihovny, protože ta je dětskými tituly 
zásobena víc než dost. 

Leporela všech velikostí i barev zde čekají 
na to, až svá batolata uvedete do světa obráz-
ků, malebného rytmu a melodií nejznáměj-
ších básniček. Jen trochu později nechte své 
děti objevovat tajemství odklápěcích oké-
nek, všelijakých hejblátek či zvuků. Pohád-
ky a příběhy pro předškolní děti naleznete 
v naší knihovně označené červeným štít-
kem, básničky zase zeleným. Asi nikoho 
nepřekvapí, že nad hrdiny našich klasických 
pohádek často vítězí ty knihy, jejichž postavy 
znají děti z televizních obrazovek. Naštěstí 
jim zdatně konkurují současní čeští autoři 
píšící pro malé děti, nezřídka to jsou totiž 
vystudovaní dětští psychologové, speciál-
ní pedagožky či logopedky a znají tak dět-
skou duši naprosto dokonale. A pokud vám 
ze samého předčítání „odejdou“ hlasivky, 

vyberte si třeba  audioknihy – těch pohádko-
vých pro malé děti máme jednu kopu a dva 
tucty navíc.

A co můžeme nabídnout začínajícím čte-
nářům a jejich trpělivým rodičům? Zkuste 
sáhnout po některé knize z edice Společné 
čtení z nakladatelství Albatros. Kromě reno-
movaných autorů a krásné grafické úpravy 
a ilustrací je pro vás připravena hned dvojitá 
nabídka textu – záleží jen na vás, jestli dětem 
přečtete celý nebo se budete při čtení střídat 
– ať už čtete jen levé stránky, nebo pouze 
pravé, kde je stejný text zhuštěný do jediné 
věty.  Vůbec nejlepší je ale přečíst všechno 

a pak si nad obrázky spolu vyprávět.
 Moc se přimlouváme za to, abyste od 

předčítání neupouštěli hned, jak dítě zvládne 
abecedu, ale zachovali je tak dlouho, jak jen 
to bude možné. Třeba si po mnoha letech váš 
potomek nevzpomene na konkrétní knihu, 
kterou jste mu kdysi čítávali, ale určitě se mu 
vybaví chvíle, kdy jste tu byli jen pro něj. 

Dovolte nám, abychom se s vámi na závěr 
podělili o jednu knihovnickou mantru, kte-
rou můžete přijmout i za svou:  „Nikdy není 
dost brzy na to začít dětem číst, nikdy není 
pozdě na to začít dětem číst.“  Těšíme se na 
vás i vaše děti v knihovně!

Čtěte dětem, buďte tu chvíli jen pro ně / foto. M. Moudrá



sebou již 47 let práce v Židlochovicích, z toho 
posledních 28 let obětavého nepřetržitého 
provozu své soukromé praxe. Práce ho stále 
baví a současnost hodnotí následujícími slo-
vy: „Vztah člověka ke zvířeti se radikálně změ-
nil, lidé o své miláčky velice dobře pečují, vadí 
mi však dosud marný boj proti množírnám. 
Celá veterinární společnost žije čipováním psů, 
ovšem celý systém není zcela dotažený, takže to 
stojí dosti nervů a náročné administrativy.“ Při 
otázce možného nástupce se doktor Vašák jen 
hořce pousměje: „Mám dlouhodobý problém 
někoho sehnat, protože se jedná o povolání 
velice náročné: z veterinárních studií odchází 
80 % děvčat.“

Během své praxe však zažil i úsměvné 
momenty spojené s tím, že si místní občané 
zpočátku budovu veteriny pletli s lékařským 
střediskem: „Jednou v noční službě po otevření 
stál u dveří starší pán, který žádal, abych mu 
přišel ohledat mrtvého dědečka.“ Důvodem 
byla patrně podobnost domu s dnešním zub-
ním střediskem (tehdy nazývaným Paulova 
vila), kde dříve sídlili lékaři.  

K dnešnímu dni jsou v Židlochovicích 
aktivní pouze dva veterináři: druhým z nich 
je MVDr. Pavel Forejtek, CSc., který svou 
praxi provozuje od roku 2006. Přejeme obě-
ma pánům hodně sil a ještě dlouhá léta napl-
něná prací se zvířaty.    

Prameny:
Rozhovor s MVDr. Jindřichem Vašákem

(13. 10. 2019)
Z historie veterinárního střediska

v Židlochovicích.
In: Zpravodaj. Leden/únor 1979, nečísl. 

MVDr. Oldřich Rejžek při práci / foto: archiv Pavel Vrba

Veterináři provozující v Židlochovicích 
soukromé praxe vstoupili po druhé světo-
vé válce, roku 1952, do nově zformovaného 
veterinárního střediska, které bylo organi-
zováno v rámci zemědělského odboru teh-
dejšího Okresního národního výboru. Mezi 
první členy kolegia střediska patřili MVDr. 
Svoboda, MVDr. Horáček, MVDr. Zahradní-
ček a MVDr. Mikuláš pod vedením doktora 
Vlčka. Veterinární středisko sídlilo ve velmi 
skromných podmínkách dvorního traktu 
hostince U Zlatého lva, jehož budova stála 
v horní části náměstí u křižovatky, kde je nyní 
vzrostlý kaštanovník s travnatou plochou. Po 
vytvoření okresu Brno-venkov roku 1960 
se náplň veterinární práce rozdělila na čtyři 
střediska, z nichž to židlochovické bylo nej-
větší. Obsluhovalo katastrální území 29 obcí, 
které bylo sdružené do čtyř kooperačních cel-
ků, jednoho státního statku a jednoho praco-
viště Vysoké školy zemědělské (dnes žabčický 
statek Mendelovy univerzity). 

Později středisko přesídlilo do obecní 
budovy v dnešní Masarykově ulici č. p. 361, 
která veterinární praxi slouží dodnes. V roce 
1979 bylo na židlochovickém středisku čin-
ných devět terénních zvěrolékařů s různou 
specializací (chov skotu, vepřů, slepic a koní), 
dále čtyři technici se středoškolským vzdělá-
ním, jeden řidič a dispečerka. Vedoucím byl 
MVDr. Oldřich Rejžek, který bohužel ještě 
téhož roku tragicky zahynul a jeho nástup-
cem se stal MVDr. František Novák z Voj-
kovic. Pracovní rajóny střediska spadaly do 
řepařské oblasti Dyjsko-svrateckého úvalu 
s dlouholetou tradicí chovu dobytka. Z toho 
důvodu bylo jmenované středisko orientová-
no převážně na práci s hospodářskými zvířaty. 
Kromě samotné léčebné činnosti (i v nočních 
hodinách) byla denním chlebem i prevence ve 
formě očkování, jejíž četnost byla roku 1979 
důkazem vysokého počtu chovaného hos-
podářského zvířectva v okolí: 30 000 očko-
vání proti července a moru u prasat, 19 tisíc 
proti slintavce a kulhavce skotu apod. Mezi 
nejnáročnější činnosti řadili veterináři úsek 
gynekologický zahrnující vrhy mláďat i léčbu 
všemožných zánětů.

MVDR. JINDŘICH VAŠÁK VZPOMÍNÁ
Roku 1985 koupila Státní veterinární správa 

obecní budovu, ve které se středisko nacháze-
lo, a následně ji zrekonstruovala. V přízemí 
se nacházelo zázemí střediska a v patře dva 
služební byty. Dosud aktivní veterinář MVDr. 
Jindřich Vašák, který do Židlochovic přišel 
roku 1972, vzpomíná na své tehdejší kole-
gy: „Z bývalých veterinářů žije doktor Novák 

Z historie veterinární praxe v Židlochovicích

Vít Funk
redakce

Mnozí občané chovají nejrůznější druhy domácích mazlíčků, kteří potřebují veterinární péči. Z toho důvodu je přítomnost zvěrolékařů 
pro město velmi důležitá. Veterinární služby v Židlochovicích prošly ve dvacátém století zajímavým vývojem, který si nyní přiblížíme.

z Vojkovic, dr. Ryba ze Žatčan, dr. Koláček 
z Otmarova, dr. Dašková ze Žabčic a dispečer-
ka paní Urbašová.“ V 80. letech měli zvěro-
lékaři rozdělené obvody, které si vyměňovali 
jednou za dva až tři roky. Patřily sem např. 
Státní statek Židlochovice s farmami Měnín, 
Jalovisko, Nový Dvůr, Boudky, Ledce a far-
ma koní Šenkvice, dále JZD Kupařovice, JZD 
Jaslo Blučina (farmy v Hrušovanech, Vojko-
vicích a okolí) a další družstva v Rajhradě, 
Moutnicích a školní statek v Žabčicích. 

„Všechny tyto farmy pěstovaly několik tisíc 
kusů krav, stovky prasnic a desítky tisíc vep-
řů. Po revoluci došlo k rozpadu těchto země-
dělských závodů, a hlavně k totální likvidaci 
chovu skotů a prasat v rámci přeorientování 
živočišné výroby v době privatizace,“ vysvětlu-
je MVDr. Vašák. „V důsledku prudké změny 
živočišné výroby se také změnila skladba pěsto-
vaných zemědělských plodin. Jsme toho svědky 
každé jaro, kdy pole jsou žlutá řepkou.“ Mezi 
výjimky patří mj. obec Těšany, kde soukromé 
subjekty aktuálně staví nový kravín s kapaci-
tou více než tisíc kusů dobytka, či Opatovice 
s chovem drůbeže.

„Po revoluci také došlo k prudkým změ-
nám na veterinárním středisku, kdy veteriná-
ři začali se soukromou praxí v místě bydliště 
s orientací na drobná zvířata, nebo odešli do 
důchodu.“ Budovu bývalého veterinárního 
střediska odkoupili společně MVDr. Vašák 
a MVDr. Aleš Minář, přičemž druhý jmeno-
vaný loňského roku zesnul. 

Pomyslným posledním mohykánem 
z bývalého kolektivu veterinárního středis-
ka tedy zůstává MVDr. Vašák, který má za 
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Stavba bytových domů na Bezručově ulici v roce 1959.

stejné místo (říjen 2019)

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy 
RILEY – Sestra s perlou, 
BLACKWELL – Dívky, 
které slyšely plakat moře, 
KINGHORN – Poslední léto, 
MACNEAL – Továrna na 
panenky, FLORIO – Tichá 
srdce

Společenské romány
GENOVESE – První den 
mého života, MARTIN 
– Když zpívají cvrčci, 
BOMANN – Agathe

Historické romány
VONDRUŠKA – Právo první 
noci, NATT OCH DAG 
– 1793: Vlk a dráb

Romány českých a sloven-
ských autorů
DVOŘÁKOVÁ – Chirurg, 
SLAVICKÁ – Ona, KLEČ-
KA – Pět ročních období, 
ANTALÍKOVÁ – Náš milý 
synek

Detektivní romány
a thrillery
ROLLINS – Zkouška ohněm, 
CARTER – Nenávist, 
NORTH – Našeptávač, 
KNOX – Sirény, Škleb, KING 
– Povznesení

Fantasy a sci-fi romány
PAOLINI – Poutník, čaro-
dějnic a červ, ADDAIR – Ve 
stínu oskeruše, RYAN – Legie 
plamenů

Literatura faktu
JUŠČÁK – A nezapomeň na 
labutě!

Životopisy
STAŇKOVÁ – Sestry Macha-
tovy, ŠTROBLOVÁ – Rok 
sem, rok tam

Komiksy
OSOHA – Návrat krále 
Šumavy, TUNG – Ze života 
knihomolky

Cizojazyčná literatura
STOKER – Dracula, HILL – 
Please, forgive me, KOLUM-
BUS – Objevení Nového 
světa: El descubrimiento del 
Nuevo Mundo

Jerzy Kosinski: Nabarvené ptáče

Drsný, naturalistický příběh o chlapci, žijícím na venkově ve 
východním Polsku v období druhé světové války. Román doporučuji 
všem, kteří mají rádi silné příběhy s náměty k zamyšlení a dokáží se 
popasovat s dramatickými a násilnými pasážemi.



Nové knihy

Audioknihy
BARDUGO – Šest vran, 
MARTIN – Když zpívají 
cvrčci, MATOCHA – Praši-
na, HLAVINKOVÁ – Projekt 
pes

Naučná literatura
ZEMANOVÁ – Nová 
biokuchařka, TAUSSIG 
– Jak jsem potkal český film, 
GALEOTTI – Musíme si 
promluvit o Putinovi, aneb, 
Jak se Západ mýlí v nebez-
pečném vládci Ruska, KAST 
– Nutriční kompas

KNIHY PRO DĚTI
Leporela
STARÁ – Jedééém!, HURST 
– Dinosauři, CREIGHTON 
– Drobní živočichové, Džun-
gle

Básničky a říkadla
FISCHEROVÁ-KVĚCHOVÁ 
– Malenka

Pohádky
HURTÍKOVÁ – O pejskovi a 
kočičce, HLAVATÁ – Zvěda-
vé pohádky, BEČKA – Buch-
ty & loutky dětem

Pohádkové příběhy
HOLASOVÁ – Kde domov 
můj, MÍKOVÁ – Babky, 
KROLUPPEROVÁ – Zprá-
vy z pelíšku, REITMEYER 
– Mlsný ježek Toník

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
MATOCHA – Prašina, 
BOOKS – Já, zombie

Fantasy a sci-fi příběhy
KOSTICK – Epic, DOČKA-
LOVÁ – Tajemství Oblázkové 
hory, BOLD – Stříbrné peru-
tě: Dědička světla, SORT-
LAND – Kepler62: Tajemství

Dívčí romány
HLAVÁČKOVÁ – Dračí 
oheň, DONNELLY – 
Nevlastní sestra

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice
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KříŽidle Víta Funka

Rozluštění tajenky z minulého čísla: HILDEBRANDT

Největší tuzemský výrobce aut
Známá kniha Antoina de Saint-Exupéryho
Československý prezident, který abdikoval roku 1968
Označení živočichů majících kostru
Nejznámější asijská poušť  
Největší sladkovodní ryba Evropy 
Jeden z literárních druhů
Fyzikální jednotka elektrického napětí
Zkratka Krkonošského národního parku
Nejvyšší církevní hodnostář volící papeže
Světově známá trhavina vyvinutá v Československu 
Hlavní město Severního Irska 

TAJENKA: Předmět ve znaku obce Opatovice.
(rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje). 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.                     

2.            _         

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

          _           

8.                     

9.                     

10.                     

11.                     

12.                     

Největší tuzemský výrobce aut 
Známá kniha Antoine de Saint-Exupéryho 
Československý prezident, který abdikoval roku 1968 
Označení živočichů majících kostru 
Nejznámější asijská poušť   
Největší sladkovodní ryba Evropy  
Jeden z literárních druhů
Fyzikální jednotka elektrického napětí 
Zkratka Krkonošského národního parku 
Nejvyšší církevní hodnostář volící papeže 
Světově známá trhavina vyvinutá v Československu  
Hlavní město Severního Irska  

TAJENKA: Předmět ve znaku obce Opatovice. 
(rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje).  

Na keřích blyští se nám babí léto,
stříbrný poklad všech pavoučích snů.

Kdo se jen zúčastní slavnosti této,
nese si ve vlasech samet domů. 

Bohyně léta již dává své vale,
Monet si namíchá okrovou žluť,

na věži z akátů maluje stále
až dokud nesklouzne na rysce rtuť.

V zahradě staleté kočár se ztrácí
v barevném moři šustivých vln,
pomalu opouští nás tažní ptáci,

pytlíček na šípky je skoro pln.

A v polích rojnice klobouků s pírkem,
přijímá všech lesů přeštědrý dar.

Polnice sevřená pěstěným knírkem
vytroubí do kraje své „Lovu zdar!“

Vít Funk 

PODZIM V ŽIDLOCHOVICÍCH

autorka kresby : A. Flajšingerová

Autorka kresby : A. Flajšingerová



17. 11., 15:00  | SETKÁNÍ U HAVLOVA SRDCE 
Pietní akt s proslovy a písněmi, které zněly během revoluce 1989. Poté 
uvedení výstavy ŽVVS Židlochovice od minulosti po současnost.
místo:  u Havlova srdce u mostu, naproti pošty, 
 poté autobusové nádraží
pořádá: město Židlochovice a Židlochovický vlastivědný spolek

23. 11., 13:00–20:00 | POCHOD RAKOUSKÝCH ČERTŮ
místo: náměstí Míru
pořádá: město Židlochovice

28. 11., 16:00–18:00 | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KERAMICKÉ 
DÍLNĚ
Vánočně laděná akce. V 17:00 hodin hudební vystoupení, výstava výrobků 
vyrobených v keramické dílně, možnost nákupu drobných dárečků. 
místo:  budova bývalé ZŠ, Coufalíkovo nám.
pořádá:  Sdružení Židlochovice

30. 11., 14:30–17:00 | KURZ VÝROBY PŘÍRODNÍ KOSMETIKY
Vyrábět se bude šampon vhodný i pro citlivou pokožku, účinný deodorant 
a voňavé tělové máslo. Rezervace nutná, více na www.mcrobatko.cz.
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné:  850 Kč za kurz (vyrobené produkty si ponecháte)

PŘIPRAVUJEME V PROSINCI:
1. 12., 17:00 | ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
pořádá:  Městské kulturní středisko
místo:  před budovou městského úřadu, Nádražní 100

5. 12., 15:00 | VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO SENIORY
pořádá:  Komise pro občanské záležitosti
místo:  klubovna zahrádkářů, ul. Palackého 240

8. 12., 10:00–18:00 | ZNOVU VLAKEM DO ŽIDLOCHOVIC
Během dne je připraven bohatý program – parní vlak, dobové kostýmy, 
tradiční řemeslný jarmark, svařák a teplý punč a mnoho dalších.
místo: vlakový terminál Židlochovice
pořádá: město Židlochovice

10. 12., 18:00 | ŠVÝCARSKO VLAKEM
Beseda Marie Lollok Klementové s promítáním.
místo: Městská knihovna Židlochovice
pořádá: Městská knihovna Židlochovice

1. 11.–30. 11. | VÝSTAVA 30 LET VE SVOBODĚ A DEMOKRACII
místo: Malá galerie RTIC
pořádá: Městské kultruní středisko 
 a Židlochovický vlastivědný spolek

15.11. – 30.12. | VÝSTAVA (nejen) ANDĚLÉ
Obrazy Jitky Špánkové.
místo: Galerie Orlovna
pořádá: Městské kulturní středisko a Galerie Orlovna

5. 11., 9:30–11:00 | ZDRAVÉ MLSÁNÍ
místo:  Robertova vila
pořádá:  MC Robátko
vstupné:  190 Kč

6. 11., 18:00 | BESEDA O TŘETÍM ODBOJI S LUĎKEM NAVAROU
A MIROSLAVEM KASÁČKEM
Beseda o třetím odboji a komunistických  represích v padesátých letech. 
Besedu doplní autogramiáda nově vydaných knih o osudech jednotlivců, 
ale i celých rodin, které se postavily proti komunistickému režimu.
místo: Městská knihovna Židlochovice 
pořádá: Městská knihovna Židlochovice

7. 11., 17:00–20:00 | MONTESSORI DOMA
Děti „by měly“ umět doma pečovat nejen o sebe, ale také o prostředí.
Mnoho dětí se do práce doma vrhá, ale často dospělý nedokáže činnost 
zjednodušit tak, aby ji dítě mohlo uchopit svýma nezkušenýma rukama, 
a neví, jak práci dítěti ukázat pomalu a přehledně. Jak vést naše malé růz-
ného věku k samostatnosti, probereme na tomto semináři.
místo: jurta Přírodní školky Výhonek
lektorka: Irena Kubantová
přihlášky: fb montessori-praxe
cena: 350 Kč
pořádá: Přírodní školka Výhonek

7. 11., 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE  
místo: Městská knihovna Židlochovice 
pořádá: starosta města

11. 11., 16:00  | SVĚCENÍ  SVATOMARTINSKÝCH A MLADÝCH VÍN
místo:  kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá:  ZO ČZS

12. 11., 10:00, 12:00, 14:30 | JEDNOU BUDEM DÁL
Vzpomínkový happening Gymnázia Židlochovice. Instalace stavby pokoje 
předlistopadové doby, výstava, vystoupení a mnoho dalšího.
místo:  náměstí Míru, spodní část
pořádá:  Gymnázium Židlochovice

14. 11., 18:30 |  KRYCÍ NÁZEV ASANACE
Beseda s chartisty a koncert kapely Freedom (Eva Turnová a spol.).
místo:  Klub Oáza Židlochovice
pořádá:  město Židlochovice

16. 11., 8:30 | ZÁJEZD ZA VÍNEM – SLOVÁCKO, SLOVENSKO
Strážnice – Petrovské Plže – Slovensko, Skalica, vinařství Masaryk
Odjezd autobusu z autobusového nádraží v 8:30 hodin, návrat mezi
18:00 a 19:00. Cena zájezdu: 300 Kč + 20 EUR (členové ZO ČZS), 300 Kč + 
20 EUR + 200 Kč (ostatní).
přihlášky:  Jaromír Dratva, tel. 776 211 329
pořádá:  ZO ČZS

16. 11., 15:00–19:00 | PROČ ZASE NEMÁM CO NA SEBE?
Přednáška o tom, jak nepodléhat módním trendům.
Zajímá vás slow fashion (tzv. pomalá móda)? Máte plnou skříň, ale přitom 
pocit, že nemáte co na sebe? Chcete mít přehled o certifikátech a vědět, 
kam si zajít pro kvalitní bio tričko? Tak to je přednáška právě pro vás. Po 
přednášce bude následovat swap party – výměna oblečení bez peněz.
místo: jurta Přírodní školky Výhonek
lektorka: Slávka Mžíček
přihlášky: info@slavkamzicek.cz
cena: 450 Kč
pořádá:  Přírodní školka Výhonek

Kulturní a sportovní akce – listopad 2019
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Připomeňme si: 
17. listopad   Den boje za svobodu a demokracii

pozvánka
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Solventní manželé hledají ke koupi byt v Židlochovi-
cích a v blízkém okolí. Tel.: 732 834 651.

Koupíme RD v obci s dobrou dostupností do Brna. 
Tel.: 605 997 025.





Na neurologii v Židlochovicích hledáme 
ZDRAVOTNÍ SESTRU S PRAXÍ
a bydlištěm v blízkosti Židlochovic, 
vhodné pro maminky na nebo po rodičovské dovolené. 
Možnost  kontinuálního vzdělávání a profesního růstu, 
v případě zájmu také rozšíření pracovního úvazku.  
Obor neurologie: elektrofyziologické vyšetření

Elektromyografie (EMG) – práce s lékařem – pondělí 
7:00–16:00 hod. 
Evokované potenciály (EP) – čtvrtek 8:00–12:00 hod. 
– samostatná práce. 
Administrativní činnost

Vyškolení zajistíme. Striktně nekuřácké pracoviště. 
Požadavky: zájem o obor, samostatnost, ochota se 
vzdělávat, spolehlivost.  Prosíme napište nám, 
email: neurologiezidlochovice@seznam.cz






Tel.: 775 674 573
Email: lenka.nedvedova@century21.cz

Chcete prodat Vaši nemovitost?

•

pro konzultaci ZDARMA

krevní plazmu?

Krevní plazma obsahuje látky, které 
jsou nezbytné pro zachování imunity 

-

-

-

-

-

KOLÁČ PRO HOSPIC
Světový den paliativní péče podporuje Oblastní charita Rajhrad již 
několik let nejen v Rajhradě, ale také v Židlochovicích, v Brně a dal-
ších okresních městech republiky osvětovou akcí Koláč pro hospic. 
V letošním roce sbírky Koláč pro hospic bylo ve středu 9. října 

v Židlochovicích vybráno 28 942 Kč.  
Výtěžek celé sbírky bude použit na kompenzační a zdravotní 

pomůcky a na náročný provoz rajhradského lůžkového hospice pro 
nevyléčitelně nemocné pacienty. 

Každý, kdo se rozhodne na rozvoj hospicové a paliativní péče při-
spět, si může zvolit také pravidelné přispívání vybranou částkou kaž-
dý měsíc a stát se tak pravidelným dárcem a podporovatelem služby, 

která tiší bolest a strach pacientů a dává jejich rodinám naději.
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20 Fotoreportáž měsíce MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Starosta města Ing. J. Vitula u pamětní desky vzniku ČSR / foto: archiv města

Večer sokolských světel k uctění památky členů sokolstva / foto: K. SedláčkováKUKU festival u jurty na Výhoně / foto: R. Nováková

Šikovné prodavačky na bleším trhu / foto: R. Nováková

Zahájení výstavy Enkaustika M. Kalužíkové (uprostřed) / foto: M. Moudrá

Z divadelního představení Audience od Václava Havla / foto: R. Nováková

Z besedy se spisovatelkou V. Borůvkovou v knihovně / foto: B. Pavková

Farmářský trh nabídl podzimně zbarvené zboží i dobrou náladu / foto: R. Nováková


