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Společností hýbe jediné téma, koronavi-
rus. Hlavně v prvních dnech přicházela řada 
rychle se měnících omezení a nařízení. Jak 
město reagovalo na tuto novou situaci?

První okamžiky byly spojené s naprostým 
zmatkem, protože k  překvapení  všech se zjis-
tilo, že stát na novou situaci nestačí. Důkazem 
je nedostatek roušek a respirátorů, které  vlá-
da sice začala řešit okamžitě, ale přesto se jich 
nedostává doteď (pozn. red.: 25. 3.).  Bylo jasné, 
že stát je absolutně nepřipraven. 

Po srovnání  dat a čísel nám došlo, že jed-
noznačně neohroženější skupinou obyvatel 

Jan Vitula: Vidím společnost, která drží spolu a navzájem si pomáhá

jsou senioři, a tím  vyvstaly hned dvě věci ved-
le sebe, které bylo urgentní řešit. Jednak,  jak 
chránit obyvatele před infekcí a současně, jak 
ochránit konkrétně skupinu seniorů.

Téměř okamžitě se ve městě rozběhly hned 
dvě rozsáhlé aktivity. Jednou z nich bylo oka-
mžitě po vyhlášení karantény převedení Pečo-
vatelské služby do režimu s omezením výkonů, 
které v daný okamžik byly zbytné, a soustředili 
jsme se na oslovení seniorů s nabídkou záso-
bování jejich domácností potravinami a léky, 
abychom tak eliminovali potřebu seniorů jít 
do města. Za tím účelem byl během jednoho 
dne zpracován leták s následným roznosem 
do schránek s informacemi,  jak služeb využít 
a hlavně proč je využít.  Všechny informace se 
zároveň několikrát denně aktualizovaly pro-

Milena Moudrá
redaktorka

střednictvím městského rozhlasu, infokanálu 
a sociálních sítí.    

Současně se začalo s masivní výrobou rou-
šek. Tady bych rád vyzdvihl dobrovolnickou 
činnost řady lidí, kteří doma na svých strojích 
roušky sešívali, a pomoc paní Zoubkové se 
zabezpečením materiálu, který začal být brzy 
nedostatkovým. S materiálem pomohla také 
Blučina. Centrem šicí dílny se stala městská 
knihovna, která byla jakýmsi překladištěm roz-
pracovaného materiálu, a velká zasedací míst-
nost na městském úřadě, kde se  stříhaly látky.

Výsledek byl ten, že jsme v poměrně rych-
lém sledu mohli hned v prvních dnech distri-
buovat roušky. 

Velikonoce jsou zpráva o naději



2 Informace ze samosprávy MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Přestože se naše informační kampaň ukáza-
la  jako velmi účinná, vídám stále řadu seniorů 
v provozu. Nejsem si jist, zda si plně uvědo-
mují,  že ohrožení tady skutečně je a že se týká 
především jejich věkové skupiny.  Je potřeba si 
uvědomit, že rouška je primárně pro ty, kteří 
jsou nemocní, aby viry  nešířili dál,  ale před 
nakažením příliš nepomáhá.   

Komu byly roušky šité dobrovolnicky 
poskytnuty?

V první linii jsme ošetřili pracovníky,  kteří 
přicházejí do styku s obyvatelstvem – sociální 
službě, policii a hasičům,  ve druhé vlně pak 
obchodníkům a ve třetí vlně  seniorům nad 
65 let do schránek. Po zabezpečení ochrany ve 
městě jsme roušky nabídli okolním obcím pro 
služby a obchody v jejich obcích. Po pokrytí 
požadavků regionu jsme roušky poskytli do 
brněnských nemocnic, kde je poptávka v pod-
statě nekonečná, a zaváželi jsme také charitu. 
Stále se ještě snažíme pokrýt oblasti, kde by 
mohly chybět a jsou potřeba.

Hovoříme spolu v době, kdy karanténa 
trvá druhý týden, jaký bude podle Vás další 
vývoj a jaký je Váš odhad doby nutnosti noše-
ní roušek?

Můj odhad je, že i když se situace změní, 
bude tu stále řízená karanténa s nošením rou-
šek a doporučením seniorům minimalizovat 
vycházení ven. Jestliže se něco uvolní,  bude to 
prvotně chod firem, začne se normálně cho-
dit do práce a po nich se asi obnoví chod  škol 
a školek. Vláda musí vážit mezi dvěma věcmi, 
jedna je destrukce ekonomiky, protože firmy 
nejedou, a na druhé straně jde o zdraví lidí. 

Určitě bych ale nečekal uvolnění pořádaní vět-
ších akcí a shromáždění.

Co si myslíte o zveřejňování informací 
o nakažených? 

Jsem proti zveřejňování, protože  ve spo-
lečnosti, která je dnes tolik vyděšená, by to 
mohlo mít extrémně negativní dopady. Nikdo 
si přece nemoc nepořídil záměrně a zpří-
stupnění informací o nemocných by mohlo 
vyvolat  napadání. Uvědomme si, že za dobu 
od počátku pandemie se svět velmi proměnil.  
Co víme dnes,  ještě před nedávnem nikdo ani 
v nejmenším netušil a poznámky na sociálních 
sítích v podobě: nenadávejte  na vládu, ale na 
ty, co odjeli lyžovat do Itálie, je podle mě nea-
dekvátní. Vláda měla předvídat a měla k tomu 
zprávy z BISky, vláda už v únoru věděla, že 
Čína skupuje roušky a respirátory v celé repub-
lice a vyváží je do Číny.

Přesto se ptám, máte povědomí o přítom-
nosti koronaviru v blízských obcích?

Poslední informace, které jsem měl k dispo-
zici, než se přestaly zveřeňovat, udávaly jedno-
ho nemocného v Rajhradě. Nyní už hygiena 
poskytuje data pouze na úrovni okresu. V oka-
mžiku našeho rozhovoru  nemám povědomí 
o přítomnosti koronaviru. Současně je ale 
potřeba říct a přijmout fakt, že se tomu nevy-
hneme, protože jde o velmi nakažlivý virus.

Jak pociťujete karanténu a nutná omezení?
Já především vnímám  obrovskou souná-

ležitost a kreativitu lidí, s jakou se vymýš-
lí věci s šitím roušek a službami  seniorům,  
nebo vytvoření  webových stránek na pomoc 
obchodníkům a hlídání dětí. Musím říct, že 
hledat řešení v situaci, která není běžná, beru 

jako velkou výzvu. Jedna věc, která je ale 
nepříjemná, je nedostatečný sociální kontakt 
s ostatními. Co osobně mi velmi chybí, je blíz-
ký kontakt s rodinou. A to cítíme určitě všichni 
stejně. 

Stávající doba bohužel neodrazuje různé 
podvodníky.

Ano. Především na straně seniorů bych byl 
velmi opatrný, bohužel vždycky se najde někdo, 
kdo by chtěl krizového stavu  využít pro vlast-
ní prospěch. Doporučil bych jim v této době 
nikomu cizímu nic nepodepisovat, neplatit. 

Říká se, že každá krize přináší i pozitiva, 
jaká s sebou nese ta současná?

Většinou slýcháme nadávat,  že naše společ-
nost je hrozná. Když se ale dneska podívám 
kolem sebe a vidím to nasazení lidí a obrov-
skou vlnu dobrovolnictví, tak musím říct,  
že tato společnost je lepší než kdy v historii. 
Vidím společnost, která drží spolu a má snahu 
pomáhat si navzájem, v tom vidím obrovskou 
naději do budoucna.

Blíží se Velikonoce, jaké letos budou pro 
Vás?

Každý rok držím čtyřicetidenní půst, který 
končí Bílou sobotou. Jeho ukončení s návště-
vou mše v kostele vnímám jako znamení, že se 
něco mění a že život se posouvá zase o kus dál. 
Letos to však bude trochu jiné, dveře kostela 
ještě zůstanou zavřené, a tak svátky budeme 
prožívat víc soukromě.  I tak tam pro mě ta 
změna je, protože každé Velikonoce jsou zprá-
va o tom, že máme velkou naději.

A jistou symboliku vidím také trochu v tom, 
že právě kolem Velikonoc by se karanténa měla 
začít zmírňovat.

>> pokračování ze strany 1

Z cyklu kreseb Miroslava Kemela



Po několika letech příprav a shánění 
financí byly letos v předjaří zahájeny práce 
na dovybavení stávajícího veřejného dět-
ského hřiště na ulici Tyršova. Dvě téměř 
20 let staré průlezky u základní školy byly 
dosud jediné hrací prvky pro děti ze Žiž-
kova. Díky probíhající rekonstrukci dojde 
k výraznému zatraktivnění této lokality 
pro aktivní odpočinek dětí i dospělých.

Kolem stávajících průlezek bude osazeno 
celkem šest nových hracích prvků, konkrét-
ně se mohou děti těšit na tři různé houpačky, 
pískoviště s přístřeškem, trojhrazdu či nové 
lavičky. Větší děti a dospělé budou zajímat 
dvě fitness sestavy či šachový stolek a stolič-
ky. Prvky hřiště budou vyrobeny z osvědče-
ného akátového dřeva v kombinaci s kovo-
vými díly. Celkové náklady na vybudování 
hřiště budou činit 440 000 Kč, práce provádí 
firma Yggdrasilmont s. r. o.

Hřiště bude po dokončení, které se před-
pokládá v měsíci dubnu, sloužit jak široké 
veřejnosti, tak školním dětem. Kolem hřiš-
tě bude nově osazeno oplocení, které zajistí, 
aby děti neběhaly do blízké frekventované 
komunikace. Po dokončení prvků hřiště 
bude provedena i rekonstrukce zeleně. Stá-

Ing. Martin Dratva
odbor investic a místního hospodářství

U základní školy na ulici Tyršova vzniká nové dětské a fitness hřiště pro všechny 
věkové kategorie
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vající dřevinné vegetační prvky byly v mno-
ha případech ve špatném stavu a bylo nutné 
přistoupit k četnému kácení stromů i keřů. 
V rámci plánovaných sadových úprav bude 
vysázeno 17 stromů, 163 keřů a bude obno-
veno 420 m2 trávníků. Cílem nových výsadeb 
bude především řádně odclonit hrací prvky 
od silného automobilového provozu přilehlé 

komunikace a výsadbou stromů zajistit příz-
nivější mikroklima hřiště.

Musíme doufat, že brzy odezní součas-
ná epidemie nového koronaviru a všichni 
zájemci si budou moct brzy vyzkoušet toto 
krásné nové hřiště.

Průlezky, houpačky i trojhrazda na novém hřišti budou brzy k užívání / foto:  M. Dratva

Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 28. února 2020
výběr z usnesení
RM schvaluje:

výši nájemného pro sociální byty s účin-
ností od 1. 3. 2020 ve výši 57,– Kč/m2.
připojení se k mezinárodní kampani „Vlaj-
ka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na 
budovu úřadu dne 10. 3. 2020.

ZM 11. března 2020
výběr z usnesení
ZM rozhodlo:

koupit pozemky p. č. 1162 a 1015/1 v k. ú. 
Židlochovice za stanovenou kupní cenu 
70,– Kč/m2.
zveřejnit záměr prodeje pozemků za úče-
lem stavby obchodního prodeje o výměře 
11 289 m2, a to p. č. 1170, 1171, 1172/1, 
1172/2, 1172/3, 1172/4, 1173/1, 1173/2, 
1173/3, 1173/5, 1173/6, 1174/1, 1174/2, 









JUDr. Ludmila Čermáková
odbor vnitřní správy

1174/5, 1174/6 za minimální cenu 1.800,– 
Kč/m2 za podmínek uvedených v záměru 
prodeje.
prodat pozemek p. č. 1442/2 o výměře 
7 m2 za kupní cenu 100,– Kč/m2.

ZM schvaluje:
dotační program pro poskytnutí a použi-
tí finančních prostředků z Programu na 
rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí 
ve městě Židlochovice v roce 2020.
dotační program na podporu zájmových 
činností ve městě Židlochovice pro rok 
2020.

RM 17. března 2020
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít darovací smlouvu s neziskovou 
organizací Sázíme stromy, z. ú., Libocho-
vická 1072/11, Dolní Chabry, 184 00 Pra-
ha 8, IČO: 02626870 s hodnotou daru ve 
výši 5 000,– Kč.
schválit návrh smlouvy o poskytování 











právního poradenství v oblasti zadávání 
veřejných zakázek s Fiala, Tejkal a part-
neři, advokátní kancelář, s. r. o., IČO: 
28360125, Helfertova 2040/13, Černá 
Pole, 613 00 Brno.
v souvislosti se současnou situací epi-
demie koronaviru o uzavření provozu 
MŠ Židlochovice s platností od středy 
18. 3. 2020 do odvolání.
s ohledem na nouzový stav z důvodu epi-
demie koronaviru a potřebu chránit své 
občany o nákupu ochranných respiráto-
rů v celkové částce za 250 000,– Kč vč. 
DPH.

RM schvaluje:
zřízení „Komise pro plánování sociálních 
služeb“ a její obsazení dle přílohy.

RM ukládá:
provést průzkum trhu, vybrat nejvýhod-
nějšího dodavatele ochranných respiráto-
rů a vystavit objednávku na nákup respi-
rátorů za 250 000,– Kč vč. DPH.
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oznámení

TERMÍN SPLATNOSTI POPLATKŮ
Finanční odbor oznamuje, že se 

posouvá termín splatnosti poplatků 
za odpady a za psa do konce června.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ
Vážení občané, vzhledem k nouzo-
vému stavu, který platí na území ČR 

v souvislosti s epidemií nového koro-
naviru, se město Židlochovice rozhod-

lo zatím neprovádět blokové čištění 
místních komunikací, které v tomto 

období běžně provádíme. 
O novém termínu vás budeme včas 

informovat.

FARMÁŘSKÉ TRHY
Farmářské trhy v sobotu 18. dubna 

se ruší. Další  termíny trhů 20. června 
a 10. října zůstávají.

Ing. Karel Král
odbor investic a místního hospodářství

Denní stacionář a sociální bydlení na ulici Palackého

Všímaví spoluobčané jistě zaregistrovali 
od léta loňského roku probíhající stavební 
činnost na začátku ulice Palackého za ob-
jektem domu s pečovatelskou službou. Na 
místě stavby v minulosti stával nevyužívaný 
objekt sýpky (postavený pravděpodobně 
koncem 19. století), který byl v minulosti 
využíván k uskladnění zrní z vymláceného 
obilí. Stavba již ale minimálně 30 let neplnila 
svůj účel a postupně chátrala.

V současnosti na jejím místě stojí hrubá 
stavba objektu, který po dokončení bude 
sloužit seniorům a osobám se zdravot-

ním postižením. Rozšíří se tak prostory 
stávajícího domu s pečovatelskou službou. 
Jedná se o třípodlažní, částečně podsklepený 
objekt s plochou střechou, který je v suteré-
nu propojen se stávajícím sousedním ob-
jektem. Přístup a pohyb po budově bude 
bezbariérový (venkovní rampou a vnitřním 
výtahem). V suterénu budou technické pro-
vozy a místnost pro pohybové aktivity oby-
vatel domu. V přízemí objektu se nacházejí 
vstupní hala a prostory denního stacionáře. 
Do patra je situováno 5 samostatných by-
tových jednotek (4x 1+kk, 1x 1+1). Výtahem 
je rovněž přístupná plochá střecha, která je 
navržena jako zelená (okrasná), kde bude 
možnost relaxovat a kochat se výhledy na 
Židlochovice i vzdálenější Pálavu.

Původní budova sýpky, duben 2019 / foto: K. Král 

Realizace stavby byla zahájena v polovině 
července 2019, hned po provedení výkopů 
podsklepené části bylo nutno řešit změnu 
založení stavby v místě napojení na sousední 
objekt. V současnosti již stojí hrubá stavba 
a probíhají práce na vnitřních instalačních 
rozvodech. Součástí řešení jsou rovněž 
přístupové chodníky a parkovací plochy 
včetně úpravy komunikace (rozšíření) 
v bezprostředním okolí nového objektu. 
Dokončení a předání stavby je plánováno 
na polovinu července 2020, kolaudace pak 
do konce prázdnin. Po dokončení tedy opět 
zmizí jedno z nevábných zákoutí našeho 
města.

Lenka Brázdová
Pečovatelská služba

A co je to vlastně denní stacionář?

Jedná se o ambulantní sociální službu de-
finovanou zákonem o sociálních službách. 
Nabídne péči osobám se zdravotním 
postižením od 19 let. Denní stacionář, jako 
služba občanům s handicapem, v našem re-
gionu zcela chybí. Budoucí klienti stacionáře 
budou mít možnost docházet do služby 
denně v pracovní dny, nebo počítáme s dovo-
zem klientů z jejich domovů. Služba bude 
mít provozní dobu od 7:00–17:00 hodin. 
Zatím je denní stacionář nastaven na kapac-
itu maximálně 10 klientů denně. O klienty 
budou pečovat: sociální pracovnice, která 
bude současně vedoucí stacionáře a pra-
covnicí plánující aktivity klientům, dále 
dvě pracovnice v sociálních službách, tedy 
pečovatelky. Nejedná se o časované návštěvy 
stacionáře, ale klient může dle svého zájmu 
a provozní doby strávit ve stacionáři celý 
den. Hlavním posláním denního stacionáře 
je podpora lidí s handicapem, umožníme 
jim smysluplně trávit volný čas, chceme, 
aby nezůstávali mimo společnost, neseděli 

doma u televize. Kromě všelijakých aktivit 
budeme s ohledem na jejich zdravotní hand-
icap pořádat i výlety, navštívíme kulturní 
akce, Židlochovice nabízí krásné procházky 
do přírody atd. Zázemí denního stacionáře 
bude umožňovat i pohybové aktivity, péči 
o hygienu, odpočinek, k relaxaci využijeme 
i zelenou střechu budovy. Součástí denního 
stacionáře bude i vybavená kuchyňka, která 
zajistí klientům možnost přípravy jídla. 
Obědy budeme klientům zajišťovat doda-
vatelsky. Službu si budou klienti hradit dle 
příslušných předpisů zákona o sociálních 
službách, k placení služby je určen příspěvek 
na péči.

Plánované otevření denního stacionáře je 
od 1. října 2020. Koncem léta je třeba pra-
covat na registraci služby, zpracovávání pra-
covních postupů, vnitřních pravidel a hlavně 
zařizování nábytkem a dalším vybavením.

Zájem o službu evidujeme již v současné 
době. Zaznamenali jsme už několik tele-
fonických dotazů na datum spuštění provo-
zu či zápis do seznamu zájemců, budoucích 
klientů. Denní stacionář bude dalším 
vstřícným krokem k lidem, kteří naši péči 
potřebují. 

Stavba stacionáře v březnu 2020 / foto: M. Moudrá



Informace k čerpání ošetřovného na děti z důvodu uzavření školského
zařízení v době mimořádného opatření

Lidé v zaměstnaneckém poměru:
ošetřovné lze čerpat od uzavření školské-
ho nebo dětského zařízení 
žádost o ošetřovné vystaví uzavřené škol-
ské zařízení, které ho zároveň rodičům 
potvrdí 
čerpat lze na děti do 13 let věku 
žádost o ošetřovné si každý zaměstnanec 
vyplní sám s vyznačením doby – od kdy 
osobně bude o dítě pečovat
poté žádost o ošetřovné předá své-
mu zaměstnavateli k dalšímu doplnění 
a zaměstnavatel ji odesílá na OSSZ 
při dlouhodobém čerpání ošetřovného je 
potřeba za každý měsíc předložit svému 
zaměstnavateli „Výkaz péče o dítě z důvo-
du uzavření výchovného zařízení“, který 
jej doplní o odesílá na OSSZ
(tiskopis najdete na stránkách www.cssz.cz)
výplata ošetřovného se provádí prostřed-
nictvím OSSZ vždy po skončení měsíce, 















 kancelář tajemnice
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a to až do znovuotevření školských zaří-
zení
v průběhu ošetřovného se mohou rodiče 
střídat 

Osoby samostatně výdělečně činné:
O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné 

žádat od 1. dubna, a to přes živnostenské 
úřady.

Osobám samostatně výdělečně činným 
(OSVČ), které musí v souvislosti s karanté-
nou zůstat doma s dítětem nebo hendike-
povaným člověkem a nemohou podnikat, 
pomůže stát. Při splnění stanovených pod-
mínek budou moct dostávat dotaci, obdobu 
ošetřovného.

o „ošetřovné“ bude moct požádat OSVČ 
pečující o dítě/děti mladší 13 let, které 
navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní 
uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stej-
né dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný 
kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. 
Platí, že dítě/děti musí být v den podání 
žádosti o dotaci mladší 13 let





na podporu ve formě dotace bude mít 
nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené 
dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na 
pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (leh-
ká závislost) podle zákona o sociálních 
službách a nemůže navštěvovat školu uza-
vřenou kvůli koronaviru
podpora se vztahuje i na OSVČ, která 
pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené 
aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle 
zákona o sociálních službách
 
Žádost o poskytnutí podpory bude v brz-

ké době k dispozici na webových stránkách 
www.mpo.cz včetně příloh. Po vyplnění ji 
OSVČ bude moci podat u kteréhokoliv obec-
ního živnostenského úřadu prostřednictvím 
datové schránky, e-mailem s elektronickým 
podpisem, poštou nebo, a to pouze v nezbyt-
ných případech a po předchozí domluvě, 
doručit osobně. Žádost vyhodnotí MPO, 
rozhodnutí o tom, zda dotace bude, či nebu-
de možné vyplatit, pošle OSVČ. (více také na 
www.zidlochovice.cz)





Město Židlochovice reaguje na současnou situaci:
Zprostředkovává informace pro občany i hlídaní dětí

OTEVRENOZIDLOCHOVICKO.CZ
Celá řada obchodníků, u kterých jste 

zvyklí nakupovat, lékařů a restaurací 
v této době funguje omezeně nebo má 
zavřeno. Někteří z nich nemají webové 
stránky nebo jsou na internetu obtížně 
dohledatelní.

Město Židlochovice na situaci reagovalo 
vytvořením webové stránky, kde naleznete 
aktuální informace o službách v regionu 

Renata Nováková
Městské kulturní středisko

Židlochovicko. Do projektu se zapojili okol-
ní obce, lékaři i podnikatelé. Ti všichni zde 
postupně přidávají a aktualizují informace 
o tom, za jakých podmínek fungují, jaká je 
jejich otevírací doba, zda vydávají nebo roz-
váží jídlo apod. 

Zajímá vás, který obchod má otevřeno? 
Zda váš lékař ordinuje? Jak jsou otevřeny 
lékárny a kdy zavírá pošta?

Informace na jednom místě naleznete na 
stránce www.otevrenozidlochovicko.cz.

MĚSTO ŽIDLOCHOVICE NABÍZÍ 
RODIČŮM SLUŽBU HLÍDÁNÍ DĚTÍ

Služba je určena zdarma pro rodiče ze 
Židlochovic, kteří jsou v pracovním pro-
cesu nebo potřebují do práce nastoupit 
a nemají jinou možnost hlídání dětí.

Hlídání dětí je zajištěno v prostorách 
Mateřské školy Židlochovice odbornými 
pedagogickými pracovníky mateřské školy 
a vychovatelkami školní družiny ze ZŠ Žid-
lochovice. Pokud potřebujete děti pohlídat, 
kontaktujte Mateřskou školu Židlochovi-
ce 775 781 919 (volejte od 7:00 do 16:00 
hodin). Služba je poskytována v pracovní 
dny, v čase od 6:30 do 16:00 hodin. O děti 
se vám rádi postaráme.

HLÍDAČKA ŽIDLOCHOVICE
Mnoho rodičů se potýká s problémem, 

jak se postarat o své děti, když musí záro-

veň chodit do zaměstnání. Město Židlo-
chovice spustilo na svém facebookovém 
profilu skupinu pod názvem Hlídačka 
Židlochovice. 

Cílem skupiny je vyzvat studenty (uzavře-
ných středních a vysokých škol) nebo rodi-
če, kteří mohou pohlídat děti a vypomoct 
tak rodičům, kteří musí do práce. 

Zájemci z řad rodičů i dobrovolníků zde 
mohou vkládat své „nabídky“ i „poptávky“, 
ale i třeba tipy, jak trávit volný čas během 
„karantény“. Nabídnout nebo získat pomoc 
je nyní snadnější, připojte se do skupiny 
Hlídačka Židlochovice.

Budou-li bezpečnostní opatření zpřís-
něna, budeme reagovat na aktuální situ-
aci. Prosíme, aby skupina byla využívána 
výhradně k těmto účelům. Děkujeme za 
pochopení a věříme, že dokážeme sociální 
sítě využívat ke vzájemné pomoci.

www.otevrenozidlochovicko.cz



Podatelna
Veškeré telefonáty přicházely na podatel-

nu, která posléze přesměrovávala hovory na 
příslušná oddělení. Nejčastější otázky: jak si 
vyřídit a vyzvednout občanský nebo řidičský 
průkaz, jak vyřídit přepis vozidla, jak zaplatit 
odpady, psy, kdy budou opět úřední hodiny 
pro veřejnost.

Helena Nejezchlebová
 

Matrika 
První den omezení, v pondělí 16. 3., vola-

li lidé na matriku poměrně dost. Ptali se 
zejména na uzavření manželství v těchto 
podmínkách. Snoubenci, kteří mají domlu-
vený termín obřadu na duben, termín obřa-
du buď posunuli na podzim nebo jej zrušili 
úplně. 

(Sňatečné obřady po dobu trvání záka-
zu volného pohybu nelze konat, neboť na ně 
nedopadá žádná z výjimek zákazu volné-
ho pohybu osob vymezená v usnesení vlády 
č. 215 z 15. března 2020. Uzavření manžel-
ství nelze považovat za neodkladnou úřední 
záležitost.)

Další dotazy volajících byly, jak postupo-
vat v případě určení otcovství k nenarozené-
mu dítěti. Na základě rozhodnutí vlády jsme 
povinni určení otcovství s žadateli vyřídit, 
tomuto žadateli byl umožněn přístup do 
budovy k vyřízení záležitosti. 

Vyskytovaly se i dotazy týkající se praco-
viště Czech POINTU (Český Podací Ově-
řovací Informační Národní Terminál), které 
bylo na úřadě také uzavřeno. Výpisy z Czech 
POINTU bylo možné vyřídit na pobočkách 
pošty.

Lenka Tesařová
 

Občanské průkazy
Občané volali hlavně v pondělí 16. 3. 2020 

– první den, kdy by úřad pro veřejnost uza-
vřen (cca 30 telefonátů). Následující dny byla 
již četnost telefonátů menší.

Někteří se ptali, co mají dělat, když jim 
bude končit OP, jak postupovat při změně 
trvalého pobytu, a řešili jsme také několik 
žádostí o první OP. Občané byli ujištěni, že 
v tomto mimořádném stavu opravdu nebu-
dou pokutováni za nesplnění povinnosti 
podat si žádost o vydání OP v termínu, jak 
ukládá zákon.

Neodkladné záležitosti týkající se blokace 
OP při ztrátě nebo odcizení jsme řešili elek-
tronicky.

Našli se i tací, kteří volali, že jsou doma, 
a tak by toho využili a chtěli by vyřídit 
občanský průkaz nebo cestovní pas pro děti, 
aby to nemuseli řešit před dovolenou.

Eva Válková 

připravila Milena Moudrá
redakce Zpravodaje

První týden (16.–20. 3.) karantény: Jaká byla četnost telefonátů a co jste nejvíce 
potřebovali vyřešit

6 Informace ze samosprávy MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

INFORMACE O ÚŘEDNÍCH HODINÁCH MĚÚ ŽIDLOCHOVICE
PLATNÉ POUZE PO DOBU TRVÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU

Úřední hodiny pro veřejnost
(speciální omezený režim pro přijímání a vyřízení AKUTNÍCH ŽÁDOSTÍ):

pondělí: 8:00–11:00 hod
středa: 14:00–17:00 hod 

V úřední dny ve vymezeném čase budou klienti obslouženi a jejich žádost bude 
vyřízena POUZE PO PŘEDCHOZÍ E-MAILOVÉ ČI TELEFONICKÉ DOHODĚ s určeným 
pracovníkem daného odboru, jenž stanoví konkrétní čas dostavení se klienta k vyříze-
ní žádosti.

Klienti jsou povinni dostavit se, v případě osobního vyřízení žádosti, vybaveni 
ochrannými pomůckami (rouška, rukavice). Klienty si budou vyřizující osoby osob-
ně vyzvedávat před budovou úřadu.

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí:





podatelna: 
Podatelna přijímá dokumenty pro-

střednictvím elektronické adresy 
podatelny – podatelna@zidlochovice.cz 
(podatelna přijímá i podání bez ověřené-
ho el. podpisu, za podmínky, že podání 
budou podána na adresu el. podatelny), 
datovými schránkami, Českou poštou.

547 428 746
bronislava.srncova@zidlochovice.cz
helena.nejezchlebova@zidlochovice.cz 

občanské průkazy a cestovní doklady:
547 428 743
eva.valkova@zidlochovice.cz
547 428 742
ivana.ginova@zidlochovice.cz

matrika:
547 428 744
lenka.tesarova@zidlochovice.cz

řidičské průkazy:
547 428 731
ivana.palaskova@zidlochovice.cz
leona.valova@zidlochovice.cz

evidence vozidel:
547 428 735
jarmila.smutna@zidlochovice.cz
radoslava.sordylova@zidlochovice.cz
547 428 737
zdenek.cetl@zidlochovice.cz

agenda správních činností v dopravě:
547 428 790
tatana.luksova@zidlochovice.cz

















odbor sociální:
547 427 331
iva.tycova@zidlochovice.cz
547 427 332
hana.zajicova@zidlochovice.cz
547 427 334
dagmar.spunarova@zidlochovice.cz 

odbor životního prostředí a stavební 
úřad:

547 728 760
milan.komenda@zidlochovice.cz
547 428 775
vaclav.suchanek@zidlochovice.cz

odbor obecní živnostenský úřad:
547 428 780
simona.sebkova@zidlochovice.cz

odbor vnitřní správy:
547 428 740
ludmila.cermakova@zidlochovice.cz
547 428 745
jana.krispinova@zidlochovice.cz

odbor dopravy:
547 428 724
dagmar.kratochvilova@zidlochovice.cz
547 428 732
radek.sotnar@zidlochovice.cz

odbor finanční:
547 426 031
radmila.kafkova@zidlochovice.cz

odbor investic a místního hospodář-
ství:

547 426 044
katerina.cmarkova@zidlochovice.cz



























prevencekriminality.cz

Rady pro seniory: V obavě o svůj zdravotní stav nenaleťte podvodníkům!

Podvodníci bohužel využívají krizové 
situace a obohacují se na osaměle žijících 
seniorech pod záminkou nabídky zdra-
votní péče, přípravků na posílení imunity 
i s nabídkou pomoci při každodenních 
činnostech, jako je nákup.

Je proto potřeba mít na paměti několik 
pravidel bezpečného chování a nereagovat 
v současné době na nabídky neznámých 
volajících či cizích lidí, kteří obchází se-
niory a klepou jim na dveře bez předchozí 
domluvy.

Žádné kontrolní měření teploty 
u seniorů v České republice v jejich 
domácím prostředí neprobíhá!

Na nabídku poskytnutí roušky oproti 
podpisu nereagujte, ale ihned kontaktujte 
Městskou policii nebo linku seniorů.

Pokud potřebujete pomoc, neobracejte 
se na neznámé lidi. Obraťte se na městem 
zřízenou krizovou linku pro seniory či 
sousedskou pomoc v místě vašeho bydliště.

Všechny pomocné služby pro vás senio-
ry zřizuje město Židlochovice. Nejste-li si 
jistí o osobě, která zazvonila u vašich dveří, 
požadujte předložení průkazu o tom, že se 
skutečně jedná o zaměstnance města. Přijde-

li k vám dobrovolník, ověřte si tuto osobu na 
Infolince pro seniory.

Vždy mějte předem připravený seznam 
věcí, které potřebujete nakoupit, zařídit, 
obstarat.
Nenechte si vnutit jinou vámi nepo-
žadovanou službu.
Nikdy nepůjčujte svou platební kartu 
a pokud možno mějte připravenu přesnou 
finanční hotovost za požadovaný nákup či 
službu.
Při převzetí nákupu nepouštějte cizí osoby 
do bytu, před otevřením použijte kukátko. 
U rodinných domů využijte možnosti 
předání nákupu přes plot.
Pokud jste na ulici osloveni cizí osobou 
s nabídkou pomoci, slušně odmítněte.
Na telefonické nabídky cizích osob řekněte, 
že o nabízenou službu nemáte zájem.
V případě, že potřebujete pomoc, nestyďte 
se o ni požádat na tel. čísle 731 689 774 
(Seniorlinka města Židlochovice).
V případě podezření, že jste se setkali 
s podvodníkem, neprodleně kontaktujte 
Městskou policii nebo linku pro seniory 
zřízenou městem.
Zároveň upozorňujeme, že v současné 

době neprobíhá žádná veřejná sbírka, která 
by se zaměřovala na výběr peněz v souvislos-
ti s opatřeními proti COVID-19. Neposky-
tujte k těmto účelům žádné finanční dary.
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Městská policie:
nonstop | 604 290 319

Seniorlinka města Židlochovice:
(po–pá)

8:00–16:00 | 731 689 774

Zklidněte sami sebe
Nezapomeňte, že dítě Vaše emoce a neklid cítí. Před rozhovorem 
s dítětem uklidněte své emoce, je důležité, aby dítě cítilo Vaši oporu.
Otevřeně se ptejte
Zjistěte, kolik toho dítě už ví, a zaměřte se otevřeně na to, co ho zají-
má. Ujistěte děti, že cítit v této situaci strach je přirozené, nezlehčujte 
jejich obavy, zároveň je ujistěte, že nejsou v ohrožení života a o svých 
obavách mohou kdykoliv mluvit.
Buďte upřímní, vysvětlete možnost ochrany
Používejte slova odpovídající věku dětí, nedramatizujte, řekněte, 
že se jedná o nové onemocnění, na které se hledá lék. Zdůrazněte, 
že je důležité dbát na hygienu, mýt si pečlivě a často ruce, nesahat 
si do úst, očí a nosu. Vysvětlete, že lidé se společně brání tomu, aby 
neonemocněli, různými omezeními a změnami, např. zavřená škola, 
zrušené akce, setkání s rodinou a kamarády apod.
Režim
Můžete dětem pomoci se vyrovnat se stresem tím, že budou mít 
daný režim dne. Poskytněte jim dostatek času na hry, na odpočinek, 
ale i pro pomoc v domácnosti či učení. Vysvětlete, že i Vy máte určitá 
omezení a nemůžete se potkávat s ostatními lidmi, jako obvykle.
Fakta
Děti nemusí dostatečně rozlišovat mezi realitou, skutečným rizikem 
a tím, co se odehrává např. na obrazovce. Pro odpovědi na dotazy 











dětí pečlivě volte zdroje informací. Doporučujeme sledovat např. 
web www.koronavirus.mzcr.cz. Nenechte se ovládat množstvím 
zpráv z médií, bulvárem nebo konspiračními weby.
Lidé, kteří pomáhají
Pro děti je důležité vědět, že lidé si navzájem pomáhají. Podělte se 
s dětmi o příběhy zdravotníků a vědců, kteří pomáhají starším lidem 
s nákupem či venčením psa. Pro děti může být velkou útěchou, 
že lidé si navzájem pomáhají.
Pečujte o sebe
Svým dětem budete nejvíce nápomocni, pokud budete sami v pořád-
ku. Děti budou klidné, pokud i Vy budete v klidu. Cítite-li úzkost nebo 
strach, vyhledejte svou rodinu a přátele, v krizové situaci event..
i odbornou pomoc na některé z krizových linek (např. Linka důvěry). 
Udělejte si čas na věci, které Vám pomohou uvolnit se a cítit se lépe. 
Umožněte dětem, aby také mohly komunikovat se svými kamarády 
a dalšími členy rodiny, kteří s Vámi nežijí.
Roušky
Vysvětlete dětem, na jakém principu fungují roušky a proč je důležité 
je nosit. Tedy, že jejich nošením chráníme jeden druhého „Moje rouš-
ka chrání nás a Vaše rouška chrání mě“. Vysvětlete dětem, že nosit 
roušky je potřeba, i když jim to nemusí být příjemné a lidé v rouškách 
mohou působit zvláštně. Ukažte dětem, že lidé nosí různé druhy rou-
šek, využijte dostupné fotografie na internetu.







Rady rodičům: Jak mluvit s dětmi o koronaviru

Celostátní nonstop seniorlinka
pro rady a pomoc:

840 111 122

Smějeme se s Facebookem

Kdo to vymyslel?
Myslím, že koronavirus si objednaly ženy. 
Žádný fotbal, žádné hospody, žádné vyse-
dávání s kamarády.  A z práce pěkně rovnou 
domů...

Hlášky, které zanikly:
Jdu na jedno
Ruku na to
Jak bylo ve škole
Všude dobře, doma nejlíp
Máš zaracha 
Jakou rtěnku?
Ruku líbám
V kolik vyzvedneš děti
Ochutnej ode mě

Nový slovníček:
Haranténa – nucený pobyt dětí doma
Naroušitel – člověk, pohybující se na veřej-
nosti bez roušky
Mateřírouška – rouška uštá maminkou
Nákazník – návštěvník obchodu
Koronovační klenoty – roušky a respirátory

Dnes jsme přijeli z nákupu, sundali čepice, 
brýle a roušky… a manžel není můj.

Počítač:
Kýchl jsem si před počítačem a spustil se 
antivirový program...

Receptář prima nápadů:
Receptář príma nápadů: A nyní se s naší 
kamerou podíváme k panu Kropáčkovi 
z Manětína, který ze staré ždímačky, králíkár-
ny a několika součástek z mopedu vyrobil 
nový plicní ventilátor pro 5 osob.

–
–
–
–
–
–
–
–
–



Naše gymnázium muselo z důvodu 
opatření ministerstva zdravotnictví zavřít 
budovu a přerušit výuku ve stejný den jako 
všechny ostatní školy v České republice, 
tedy ve středu 11. března. Vzhledem k 
tomu, že se události odehrávaly velmi rych-
le, nedalo se na ně předem nijak připravit. 
První týden po ukončení běžné výuky jsme 
fungovali v provizorním režimu, komuni-
kace učitelů se žáky a zadávání domácích 
úkolů probíhalo především emailem či 
pomocí školního elektronického systému 
Bakaláři. 

S dalšími dny postupně začalo být zřej-
mé, že fungování gymnázia „na dálku“ 
bude pokračovat v delším časovém hori-
zontu. Novou situaci nelze vnímat jako 
vyhlášení prázdnin, výuka samozřejmě 
musí běžet dál, pouze jinou (dosud ve vět-
ší míře nevyzkoušenou) formou. Rozhodli 
jsme se proto začít využívat webové elek-
tronické platformy Google Suite for Edu-
cation, která učitelům i žákům umožňuje 

Mgr. Jan Vybíral
ředitel gymnázia

Domácí vyučování s Googlem
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v rámci distančního studia využívat mno-
hem pestřejších nástrojů. Jestli je to krok 
správným směrem, ukáže až budoucnost.

Věřím ale tomu, že se nám společnými 
silami podaří současnou složitou situaci 
překonat, a třeba se nám nově nabyté zku-
šenosti se systémem Google Suite for Edu-
cation zúročí také v následujících školních 
letech. Přeji studentům, rodičům a všem 
občanům Židlochovicka pevné zdraví a 
silnou mysl.

Co je to Google Suite for Education?
Google Suite for Education je balík on-

-line aplikací společnosti Google (Učeb-
na, Disk, Dokumenty aj.), které žákům i 
učitelům umožňují výuku na dálku. Žáci 
se zapisují do jednotlivých kurzů, které 
jsou analogií jednotlivých vyučovacích 
předmětů. Zde mohou zobrazovat stu-
dijní materiály, odevzdávat vypracované 
úkoly, vyplňovat kvízy, testy apod. Velkou 
výhodou je možnost on-line komunikace 
učitele s jedním či se skupinou žáků, a to 
buď pouze prostřednictvím jednoduchých 
zpráv nebo formou videohovorů.

Jeden den studenta kvinty:

12:00–14:30
biologie

15:00–18:00
chemie

a stejně jsem všechno nenašla

18:00–19:00
pláč

19:00–21:30
matika

21:30–22:00
přemýšlím, jestli má cenu ještě 

pokračovat ve studiu

23:00–0:30
francouzština

„Koronavirus nás nezabije… 
zabije nás škola.“

Nyní bych rád také poukázal na pozitiva 
sociálních sítí a na to, jak je využít ke vzdě-
lávání. Širší využití těchto sítí školou je ješ-
tě v počátcích, ale vývoj jde nezadržitelně 
vpřed. Děti zatím používají virtuální realitu 
především ke své zábavě a některé i k „zabí-
jení“ času, protože nemají jinou náplň.

Dospělí se pak pohybují v jiné virtuální 
realitě než jejich děti, protože užívání sítí 
také podléhá módním trendům. Takže pro 
děti je facebook tzv. „out“ a pracují v jiném 
prostředí. Navíc se chovají úplně přirozeně, 
protože chtějí mít svá tajemství chráněná 
před dospělými v tom slova smyslu, že když 
je máma na facebooku, tak já budu jinde, 
aby neviděla, co dělám. 

Proto je potřeba s dětmi o sociálních 
sítích mluvit a ukázat jim cestu, jak s nimi 
nakládat. Cest je celá řada. Tím zřejmě nej-
rozšířenějším prostorem je YouTube, i když 
zde ještě nelze hovořit o obousměrném 
komunikačním kanálu. Přesto, kromě hud-
by a zábavných scének poskytuje YouTube 
obrovské množství vzdělávacích pořadů, 

Mgr. Vladimír Soukop
ředitel základní školy

návodů, postupů apod. Stačí napsat vhodné 
klíčové slovo a dostanete desítky materiálů.

Tak toto je text, který jsem si napsal bez-
prostředně po vydání Zpravodaje počátkem 
března. 

A nikdo by nečekal, že koncem března ho 
doplním o využití sítí k on-line výuce žáků, 
kteří museli z důvodu mimořádného opat-
ření zůstat doma.

Naše škola využívá pro domácí přípra-
vu žáků volně dostupnou aplikaci Učebna 
(ClassRoom), která je koncipovaná tak, že 
ti, co se pohybují po sociálních sítích, s ní 
nemají problém. Tuto aplikaci jsme zvolili 
též proto, že funguje v mobilních telefonech, 
tabletech, smart televizích, takže netřeba mít 
počítač. Navíc je tak jednoduchá, že se dá její 
používání naučit za chvíli a pak už se člověk 
může soustředit pouze na samotnou výuku. 
Umožňuje zadávat úkoly, testy, výklad nové 
látky, odkazy na vzdělávací videa atd. Vyu-
čující si tu se svojí skupinou může uspořádat 
videokonferenci. Stačí zadat do společného 
kalendáře, kdy konference bude a poslat 
dětem mail s termínem jejího konání.

Aplikaci též využíváme i pro vzdělávání 
a společnou komunikaci v našem pedago-
gickém sboru.

Během jednoho týdne jsme přešli na on-line výuku

Rád bych zde připomenul, že jsem počát-
kem školního roku 2019/2020 psal, že naše 
školství není již dávno jako za Marie Terezie, 
které se nám mnozí snaží podsouvat. Dokla-
dem toho je, že během jednoho týdne se celá 
naše škola přeorientovala na virtuální výuku 
a po překonání některých technických obtíží 
vše již funguje tak, jak má. Chci poděkovat 
svým učitelům. Většina z nich tuto nelehkou 
situaci zvládá s přehledem a profesionálním 
přístupem. Svoji práci ve virtuálním prostře-
dí shrnula jedna kolegyně takto: „Zkoušíme 
videochaty, ClassRoom a testíky přes formu-
láře. Mám pocit, že denně trávím prací více 
času než normálně. A to nepočítám komuni-
kaci s žáky od rána do večera.“

Takže přeji všem zúčastněným ve výuce 
hodně sil, trpělivosti a vzájemného pocho-
pení a vítejte ve škole 21. století.

V posledním čísle Zpravodaje vyšel článek na téma sociální sítě. Rád bych se k této záležitosti ještě jednou vrátil, a to hlavně z důvodu, 
že možná byl příliš jednostranně zaměřen na negativa sociálních sítí, především na kyberšikanu.
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Na první tři dny karantény jsem zadala uči-
vo tak, jak jsem zvyklá zadávat práci maro-
dům, ale bylo mi jasné, že to dlouho nevydrží 
a na výuku se bude muset jít jinak.

Mne práce na počítači docela baví, proto 
jsem byla přesvědčená, že si se svými znalost-
mi a dovednostmi vystačím. Ale to v dnešních 
dnech neplatí. Na situaci, která nastala s uza-
vřením škol, nebyl připraven nikdo z nás.

Naštěstí ale máme velkou oporu v našich 
informaticích v čele se zástupcem ředite-
le panem Jančou, který pro nás připravil 
a nadále připravuje různá užitečná školení 
formou videokonferencí. Při nich si osvojuje-
me znalosti a dovednosti, o kterých bychom 
nepředpokládali, že je budeme někdy ve ško-
le potřebovat. Zejména my na prvním stupni 
bychom se toho nenadáli. 

Naštěstí máme naše informatiky, kteří 
neváhají poradit pozdě večer nebo upro-
střed víkendu, protože je jim jasné, že pokud 
požádáme o pomoc, je to pro nás důležité 
a potřebujeme poradit hned.

A jak vypadá příprava učitele a jeho práce 
od rána do večera?

Tak třeba úterý 24. 3. Při prvním nakouk-
nutí do mailové pošty zjistím, že první mail 
od žáka mi přišel ráno v 7:21. Už v 7:57 na 
něj odpovídám, protože obsahuje i dotaz 
maminky. Chvíli před tím jsem všem dětem 
a jejich rodičům poslala zprávu se zadanými 
úkoly. Termín odevzdání až ve středu večer, 
aby měli rodiče dostatek času úkoly s dětmi 
vypracovat.

Jen tak pro zajímavost jsem spočítala, kolik 
mailů od dětí, rodičů a kolegů mi během dne 
přišlo. Je jich téměř 60. Asi na polovinu mailů 
jsem během dne odpovídala. 

Mgr. Helena Chmelková
třídní učitelka III. B

I učitel se stává žákem: Škola doma z pohledu učitele základní školy

Snad poslední mail od žáka mi přišel 
v 21:17. Byla v něm zpráva od třeťáka Tomá-
še, že se jim podařilo vstoupit do vzdálené-
ho disku, ze kterého si mohou vyzvedávat 
zadané úkoly, čerpat materiály jako například 
poslechy do angličtiny a výuková videa a také 
prostřednictvím něho odevzdávat vypraco-
vané úkoly. Kromě informace obsahoval také 
osobní vzkaz. Je milý. Dovolte mi, abych se 
s vámi o něj podělila.

„Dobrý den, paní učitelko, do Google disku 
jsme se dostali. Jak se máte? My se      doma        
nenudíme, učíme se hlavně večer a rodiče  
     se těší, až půjdeme zase do školy. Mějte se 
hezky, posílám          pro štěstí. Tom“

Mezi mailováním jsem se zúčastnila dal-
šího školení, jak natočit a sestříhat výukové 
video a jak je nabídnout žákům pro domácí 
vzdělávání. V této chvíli ještě nevím, jestli ho 
využiju v praxi. Možná ale během pár dní… 
Poté ještě pravidelná schůzka s kolegyněmi, 
při které je potřeba naplánovat výuku na další 
den.

To byl dnes můj pracovní den. K vytvoření 
pracovního listu z matematiky jsem se nedo-
stala. Budu to muset udělat hned ráno, pro-
tože děti na něj čekají. Mohou jej totiž vyplnit 
na počítači ve virtuální učebně, a to je přece 
lepší než psát do sešitu.

Pro děti, které nemohou využít virtuál-
ní učebnu, posílám úkoly ještě jako přílohu 
mailu. Takže rodiče mají možnost volby, zda 
nechají dítko pracovat na počítači nebo mu 
úkol vytisknou a nechají napsat rukou. Zatím 
jsem se nesetkala s tím, že by někdo nemo-
hl elektronicky přijmout zadání úkolu, a tím 
pádem byl v přípravě limitován. I na tuto situ-
aci ale jako škola myslíme. Zadání úkolů jsme 
připraveni poslat na adresu rodičů poštou.

Ze schůzek s kolegyněmi vím, že mají zku-
šenost obdobnou. A jak pracují další kolegy-
ně a kolegové? Někteří připravují pro svoje 

žáky videa, jiní se s dětmi setkávají při video-
konferencích a všichni od 3. ročníku využí-
váme aplikaci Učebna (ClassRoom), ve které 
připravujeme testy, kvízy, vkládáme poslechy 
a další obsah. Zkrátka a jednoduše děláme 
všechno pro to, abychom domácí vzdělávání 
připravili pro žáky zajímavě, aby čas, který 
musí trávit doma, pro ně nebyl ztracený. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem 
rodičům za jejich pomoc. Bez vaší podpory 
a nezištných rad bychom například virtuální 
školu nebyli schopni rozjet a provozovat.

Chtěla bych ubezpečit všechny, že myslíme 
na svoje žáky. Proto se snažíme připravit výu-
ku zodpovědně a především zajímavě, aby 
měli chuť se učit.

Myslíme na rodiče žáků, protože tušíme, 
jaké těžkosti překonávají v těchto obtížných 
dnech. Proto nechceme, aby ke všem svým 
starostem přidali ještě starost o vzdělávání 
svých ratolestí.

Mgr. Vladimír Soukop
ředitel základní školy

Zápis do 1. ročníku: Jak doručit žádost o přijetí

Zápisy budou probíhat v průběhu měsí-
ce dubna. V tomto měsíci je možné poslat 
„Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdě-
lávání“ do školy datovou schránkou nebo 
mailem s elektronickým podpisem na adresu 
info@zszidlochovice.cz. Žádost najdete na 
webových stránkách školy www.zszidlo-
chovice.cz v části Administrativa, Formu-
láře pro stažení. V případě, že dítě má trvalé 
bydliště v Židlochovicích, bude k docházce 
přijato. Děti, které nemají trvalé bydliště 
v Židlochovicích, nebudou z kapacitních 
důvodů přijímány.

V případě, že zákonný zástupce nemá 
možnost poslat žádost datovou schránkou 
nebo mailem s elektronickým podpisem, 
doručí žádost osobně ve středu 22. 4. v čase 
od 8:00 do 16:30 hodin do školy. Upozorňu-
jeme zákonné zástupce, že přihlásit svoje dítě 
k povinnému vzdělávání jim ukládá zákon.

 
Odklad školní docházky 

Jestliže zákonný zástupce bude žádat 
o odklad školní docházky, vypíše formulář 
„Žádost o odklad“ a tuto žádost doručí výše 
uvedeným způsobem do školy. Žádost musí 
mít dvě přílohy, které odklad doporučují. Jed-
na příloha je vyjádření pedagogicko-psycho-
logické poradny a druhá příloha je vyjádření 
dětského lékaře nebo klinického psychologa. 

Bez těchto příloh nemůže ředitel školy vydat 
rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Informaci o přijetí nebo o odkladu školní 
docházky obdrží zákonný zástupce elektro-
nicky. Pokud to nebude možné, bude roz-
hodnutí posláno poštou.

Zájemci o bližší informace k zápisu se 
mohou dotazovat na info@zszidlochovice.cz 
nebo na tel.: 547 425 421.

Společná schůzka s rodiči budoucích prv-
ňáčků se uskuteční po ukončení mimořád-
ných opatření.

Přípravná třída
O jejím otevření se rozhodne až po ukon-

čení zápisu do prvního ročníku ZŠ.

Poťouch modrý, práce dětí z družiny
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Tři děti a jeden počítač

Zavření škol a přesun výuky do domácí-
ho prostředí nejen nás rodiče postavilo před 
zcela novou situaci. Rodiče tak musí zkom-
binovat často časově náročné zaměstnání 
a kompletní domácí výuku svých dětí. Tolik 
propagovaný home office totiž neznamená, 
že máte na děti více času. Požadovanou prá-
ci musíte pro zaměstnavatele vykonat, jen 
je výhodou, že jste doma a práci si můžete 
rozložit do celého dne. Ne každý rodič může 
využít také možnosti ošetřovného. Jsou pro-
fese, u kterých je tato varianta složitější či 
nemožná. Naštěstí se i tady postupem času 
našla různá řešení. Ale zpět k domácí výuce. 

Nejnáročnější byly první dny po uzavření 
škol. Vše naplánovat v práci, domluvit si se 
zaměstnavatelem možnost dřívějšího odcho-
du v některé dny, případné čerpání dovole-
né dle situace, zkoordinovat celkově denní 
režim rodiny. Ale hlavně vysvětlit celou situ-
aci dětem, že tohle nejsou prázdniny, ale že 
bude probíhat intenzivní domácí výuka, že se 
nebudou vídat s kamarády, ale musí trávit čas 
pouze doma. S postupem času škola zavedla 
jednotný systém zadávání učiva a domácích 
úkolů, což celou domácí výuku značně uleh-

Ivana Flajšingerová
Židlochovice

čilo. Každý den i sami učitelé přichází s nový-
mi vychytávkami a zlepšeními celého systé-
mu výuky. Za to jim patří velké poděkování. 

Problém ale přichází trochu z jiné strany. 
Děti jsou tři a počítač pouze jeden. Ratolesti 
jsou naštěstí šikovné, často ovládají počítače 
lépe než my rodiče. Řešení se tak nastavilo 
během pár dnů samo. Nejstarší dcera školu 
zvládá zcela sama (pokud nepočítám konzul-
tace se spolužačkami) během dopoledních 
hodin. O mou pomoc si žádá minimálně. 
Mladší děti dopoledne sledují pořad UčíTel-
ka. Postupně se ale také snaží některé úkoly 
zvládat samy v dopoledních hodinách. Zby-
lé úkoly pak musíme dodělat v odpoledních 
hodinách po mém návratu z práce. Kombi-
nujeme při tom práci u počítače s výkladem 
nové látky, psaním, počítáním, jeden pracuje 
samostatně, druhý s mou pomocí. Časová 
náročnost je každý den jiná, vše ovlivňuje 
počasí (co si budeme nalhávat, je-li hezky, 
těžko se děti nahání k výuce, hraní si venku 
na dvoře má tak přednost), ale i chuť, nálada 
dětí, a v neposlední řadě i moje naladění se 

na „školu“, stres a únava po celodenní práci.
Chcete malý příklad? Dnešní den (25. 3.) 

byl trochu náročnější zejména pro mne. 
Bohužel práce v zemědělství zastavit nel-
ze a letošní nástup vegetace je zase o něco 
dřívější než v loňském roce. Takže pár dnů 
bude ještě pro mne a tím pádem i děti nároč-
nějších. Odchod z domu byl v 5.30 hodin, 
návrat v 15.30. Po relaxační kávě jsem se 
s dětmi věnovala cca 2 hodiny výuce, která 
zahrnovala kontrolu samostatně vypraco-
vaných úkolů, naplánování práce na zítra, 
vysvětlení problémového učiva, odeslání 
hotových úkolů. Čeština, matematika, prvo-
uka, angličtina. Dnes si výjimečně vyžádala 
mou pomoc i dcera, takže jsem oprášila zna-
losti z chemie.

Momentálně je 21 hodin a já dopisuji tento 
příspěvek do Židlochovického zpravodaje. 
Co napsat na závěr? Je to velká zkouška pro 
všechny. Přeji tedy jak rodičům, tak učitelům 
hodně sil do následujících dnů, abychom to 
společně všechno zvládli.

„Po zjištění, že nám přeruší vyučování, jsem popadla mobil, abych zavolala tuto úžasnou 
novinku mamce. Ta z toho úplně nadšená nebyla, ale náladu mi to nezkazilo. Učitelé tomu 
také nejprve nevěřili, ale hned řekli, že toto žádné volno není. Po pár dnech nám začaly cho-
dit úkoly a nebylo jich málo. Později jsme přešli na systém Google Classroom. Ze začátku 
se s ním všichni seznamovali, ale není to nijak těžké. Denně mi škola zabere asi tři až čtyři 
hodiny, podle toho, z jakého předmětu tyto úkoly jsou, a taky podle nálady. Mně osobně to 
nevadí, je to nová zkušenost pro nás pro všechny.“ Anna Flajšingerová, sekunda

Škola za časů koronaviru aneb stále spolu a s úsměvem

Irena Adler Pavelková
Židlochovice

Zavření škol postavilo děti, rodiče a vyu-
čující před výzvy, o kterých doposud nikdo 
neměl ani tušení. Hozeni do vody, plaveme. 
Každý dělá, co umí, většina zúčastněných se 
za pochodu učí ovládat moderní nástroje pro 
výuku.

Výuka se přesunula (v případě našich dětí 
z prvního stupně ZŠ) do virtuální učebny 
Google Classroom. Kromě zadávání úkolů 
z učebnic a pracovních sešitů připravují paní 
učitelky pro děti také různé kvízy a křížovky 
založené na právě řešeném učivu. Děti to baví, 
v učebně se rychle zorientovaly, využívají její 
možnosti a čile komunikují jak s učitelkami, 
tak se spolužáky. 

Pro zpestření domácího učení jsme dětem 
připravili také pár „projektů“. A jelikož je tře-
ba klást si velké cíle, zahájili jsme projektem 
„Mars“. Inspirace přišla z Akademie věd Čes-
ké republiky a její aktivity „Věda na doma“, 
což je série videopřednášek na různá témata. 
Připravujeme tedy cestu na Mars. Nikdo z nás 
nemá doktorát z astrofyziky, přesto řešíme do 
detailů, kdo poletí, kdy poletí, v čem poletí, 
co poveze, kdy přistane, kde přistane, jaké 

nástrahy vesmíru a sebe sama musí překonat 
a zda se dá zdolat Olympus Mons, největší to 
vulkán ve Sluneční soustavě. 

Až se vrátíme, budeme se držet více při 
zemi a vytvoříme originální cestovatelský 
plán po Evropě (chceme být totiž připraveni, 
až ty hranice zase jednou otevřou – a taky se 
to aktuálně hodí do vlastivědy). A protože 
nás cestování baví (a navíc máme rádi seriál 
„Byl jednou jeden život“), hodláme procesto-
vat v malé sondě lidské tělo a zjistit co nejví-
ce informací o tom, jak to ten mozek může 
všechno zvládat, jak se hojí zlomená kost 
či řezná rána a jak vypadají plíce po nákaze 
koronavirem. V záloze je ještě menší historic-
ký projekt, a to nemluvím o našem činění se 
na zahradě. 

Ovšem také děti přišly záhy po uzavření 
škol s vlastní aktivitou – každý den večer se 
sejdeme u kvízu, který připraví z aktuálně 
probírané látky. Šest témat, otázky od nejleh-
čích až po ty zákeřné. A začíná hra. Je to adre-
nalin a útok na bránici. Kdo by si pomyslel, 
že u témat jako Přemyslovci a husité budeme 
slzet smíchy? Dále děti začaly psát korona-
virový deník. Denně dělají zápis o tom, co 
se stalo zásadního ve světě a v naší republi-
ce, a přidají osobní postřehy a dojmy. A roz-
hodně si dávají záležet – zřejmě v očekávání 

následného knižního vydání a autogramiád 
v prestižních knihkupectvích.

Příspěvek dokončuji v sobotu 28. 3., je to 
Den učitelů. Přeji tedy všem učitelkám a uči-
telům hodně energie, optimismu a nadšení 
do dalších dnů.

„Když jsem zjistil, že nejdeme do školy, měl 
jsem radost. Pak jsem se dozvěděl, že se bude-
me učit přes internet, a říkal jsem si, jestli to 
může fungovat tak dobře jako normální ško-
la. Ale náhodou to není tak špatné, máme 
na všechno víc času než ve škole a navíc nám 
to můžou vysvětlit rodiče – sice ne tak pro-
fesionálně jako učitelé, ale stačí to. Google 
Classroom je aplikace, přes kterou nám paní 
učitelky posílají úkoly. V jedné složce je třeba 
pět úkolů. Špatné na tom je, že nedostáváme 
známky, někdo by si třeba chtěl zlepšit průměr. 
No, ale když nad tím tak přemýšlím, tak je to 
i dobře, protože si ho tím pádem nemůžeme 
ani zhoršit.“ Šimon Adler, 5. třída, 11 let

„Vždycky jsme s bráchou chtěli zůstat doma. 
Teď můžeme, ale musíme se učit a navíc nesmí-
me moc ven a vidět se s kamarády. Nevím, jak 
budeme psát písemky a minutky. Na Google 
Classroom se mi líbí, že můžu všechno dělat 
sama, rodiče to pak jen zkontrolují, a čemu 
nerozumím, to mi vysvětlí.“

Arlene Adlerová, 4. třída, 9 let



Aktuálně s MUDr. Jitkou Valachovou, praktickou lékařkou pro děti a dorost

připravila Milena Moudrá
redakce Zpravodaje

Paní doktorko, jaké je Vaše vnímání sou-
časného stavu?

Celosvětová pandemie infekce COVID-19 
je velkou zkouškou a výzvou pro nás všechny. 
Jedná se o infekci, se kterou nikdo doposud 
nemá zkušenosti, a proto nemůžeme odhad-
nout další situaci, což do našich životů vnáší 
velkou nejistotu.

Jaká jste přijali opatření v provozu ordi-
nace? 

16. března byl v našich ordinacích vyhlášen 
nouzový stav. Od tohoto data máme uprave-
nou ordinační dobu tak, aby se nepotkávali 
pacienti s akutními zdravotními problémy a 
ti, kteří přicházejí v rámci prevence (poradna 
pro kojence, nezbytné očkování dětí do dvou 
let věku a nezbytné administrativní úkony). 
Ordinační hodiny pro výkon prevence jsou 
od 7:30 do 10:00 hodin, léčebná péče probí-
há od 11:00 do 13:00 hodin. Potom prostory 
ordinace uzavíráme pro veřejnost a následně 
zdravotní sestra provádí jejich důkladnou 
dezinfekci.

Je nutné, aby se všichni pacienti objed-
návali telefonicky předem na určitý čas. 
Mnoho problémů našich pacientů je naštěs-
tí možné vyřešit on-line formou e-receptu, 
který vystavujeme po telefonické nebo e-
mailové konzultaci. Práci v tomto režimu 
mi usnadňuje fakt, že většinu svých pacientů 
velmi dobře znám, včetně jejich rodinného 
zázemí. Velkou část vzniklých situací tak v 
současnosti zvládneme právě elektronicky, 
díky čemuž poklesl počet návštěv nemoc-
ných v naší ordinaci.

Rodiče dětí mi mohou pochopitelně zavo-
lat kdykoliv, pokud se domnívají, že potře-
bují stav dítěte zkonzultovat. Jsem zde pro 
ně všechny a jsem připravena řešit jejich 
problémy i za současného krizového stavu.

Jak přistupují návštěvníci ordinace 
k povinnosti nošení roušek? A co děti, 
týká se jich toto nařízení také, případně od 
jakého věku?

Rodiče mých pacientů velmi zodpovědně 
dodržují všechna hygienická opatření, včet-
ně nošení roušek. Roušky ušili i velmi malým 
dětem – starším kojencům. Jsem sama pře-
kvapena tím, že tyto děti vůbec neprotestují 
a snášejí tento druh omezení velmi dobře. 

Za iniciativu v tomto směru rodičům děkuji. 
Striktní věková hranice pro nošení roušky 
není odborně stanovena. Samozřejmě novo-
rozenci a malí kojenci roušky nosit nemusí. 
V jejich případě je ovšem lepší, aby s nimi 
rodiče zůstávali v bezpečném prostředí 
svých domovů, rodinných zahrad a dvorků, 
eventuelně s nimi chodili na vycházky na 
místa s velmi omezenou frekvencí pohybu 
druhých lidí.

Jaký je aktuální stav s ochrannými 
pomůckami pro lékaře?

K nouzovému stavu provozu ordinace 
jsme museli přistoupit i proto, že nemáme 
dostatek ochranných pomůcek. V této sou-
vislosti bych ráda poděkovala členům krizo-
vého štábu v Židlochovicích, kteří se snaží 
rychle a bezproblémově distribuovat pro nás 
přidělené ochranné prostředky. Spolupráci 
s krizovým štábem hodnotím jako výbor-
nou. Také rodiče našich pacientů nám ze 
svých zdrojů poskytli dezinfekční prostřed-
ky, dokonce i respirátory, a ušili nám roušky, 
za což jsem jim vděčna.

Přeji nám všem, ať tuto nelehkou situaci 
přečkáme všichni ve zdraví, posíleni souná-
ležitostí, kterou si vzájemně prokazujeme.

11Život ve městěwww.zidlochovice.cz

JAK SPRÁVNĚ NOSIT ROUŠKU 
Roušku je nutné nasazovat čistýma rukama! Proto si nejdřív pečlivě umyjte 
a ideálně i dezinfikujte ruce. Aby se viry zachycené na rukou nepřenesly na 
roušku.
Roušku si nasaďte přes nos a ústa a přesvědčte se, že mezi obličejem a rouškou 
nejsou žádné mezery. Nos a brada nesmí zůstat odkryté (obr. č. 1).
Během nošení se roušky nedotýkejte a nesahejte na ni! Pokud se jí dotknete, 
ruce si vydezinfikujte nebo umyjte.
Při sundávání roušky je potřeba s ní zacházet jako s infekčním materiálem. Sun-
dávat zezadu za šňůrky (nebo gumičky) a nedotýkat se přední části (obr. č. 2).
Jednorázovou roušku vyhoďte do uzavřeného koše. Látkovou odložte do sa-
mostatného koše na prádlo nebo jiné uzavíratelné nádoby. Pokud jste někde 
v terénu, odložte ji do igelitového sáčku, abyste nekontaminovali nic a nikoho, 
co chcete chránit.
Po sundání roušky je opět důležité si důkladně umýt nebo vydezinfikovat ruce!

Ke zvýšení hygieny rukou je dobré nosit třeba do obchodu také rukavice, 
protože na rukách ulpí virů a bakterií nejvíce, dotýkáme se dveří, klik, nákupních 
vozíků atd. 

JAK ČASTO ROUŠKU MĚNIT?
Často! Ihned, jak zavlhne! Ideálně po 2, max. 4 hodinách.
Ale i když ji použijete třeba jen na nákup nebo cestu MHD, která bude trvat kratší 
dobu a rouška nestihne navlnout, i v takovém případě ji nepoužívejte podruhé 
a vyměňte! Rouška je prostě vždy „na jedno použití“, a to i ta pratelná, kterou je 
právě před dalším použitím nutné sterilizovat.
Pokud do roušky vkládáte nějaký filtr, je potřeba vyměnit celou roušku, nikoliv jen 
filtrační část!

CO S ROUŠKOU PO POUŽITÍ?
Pratelnou roušku je po použití nutné dezinfikovat (sterilizovat), aby bylo možno ji 
znovu použít.
Bavlněnou roušku můžete:

Vyprat na vysokou teplotu (90 °C) v pračce (odděleně od ostatního prádla) nebo 
jednoduše vyvařit ve vodě v hrnci na sporáku 5–10 minut.
Suchou roušku ještě důkladně vyžehlete na maximální teplotu.

CO DĚLAT, KDYŽ ROUŠKU PRÁVĚ NEMÁTE?
Můžete použít šálu či šátek, protože pořád lepší aspoň něco než nic.

















obrázek č. 2 / ilustrace:  M. Kopečková 

obrázek č. 1  / ilustrace:  M. Kopečková 



Tajemství šicího kufříku aneb Knihovna v době pandemie

Milí čtenáři a příznivci naší knihovny, 
v době, kdy čtete tyto řádky, je možné, že jsme 
ještě pořád zavřeny. Však vy víte, že netrčíme 
za katrem, to jen dodržujeme rozhodnutí 
Vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 o vyhlášení nou-
zového stavu a uzavření knihovny na 30 dnů 
(prozatím). Už teď ale přemýšlíme, jakou 
literaturu vám doporučit v prvních dnech 
po otevření knihovny, kterých se už ostatně 
nemůžeme dočkat. Má to být něco uklidňují-
cího, anebo byste se raději od srdce zasmáli? 
A protože jste byli v minulých číslech Zpra-
vodaje pravidelně informováni o tom, co lze 
nalézt v oddílu naučné literatury, neodpustí-
me si mj. nahlédnutí na polici, která je věno-
vána ruční práci.

Asi nikdo z nás by si ještě před pár týd-
ny nepomyslel, že dojde ke vzkříšení sta-
rých Veritasek a Lad po našich prarodičích. 
(Mimochodem, těm z vás, kteří oprášili kuf-
říky letitých, ale mnohdy spolehlivých strojů 
a zapojili se do společného šití roušek pro 
potřebné, patří už poněkolikáté náš velký dík 
i obdiv). Pokud jste si navykli na uklidňující 
zvuk šicích jehel těchto staronových přátel 
našich domácností a chcete využívat i nadá-
le svých nově nabytých dovedností, můžeme 
vám nabídnout třeba následující tituly z fon-
du naší knihovny: Velká kniha šití (Základní 
postupy a techniky, Módní a bytové doplňky), 
Průvodce módním šitím (Od střihu k modelu), 
Šiju s chutí pro děti či Jak šít šaty a sukně.

A teď ještě rychle ke slibovanému humoru 
v literatuře. Mezi naše nejnovější přírůstky, 
které zaručeně vyloudí úsměv na tváři, patří 
kniha Dvakrát dole, jednou nahoře od oblí-
bené autorky Marcely Mlynářové. Z dalších 

Iva Zichová
Městská knihovna

titulů současných spisovatelů, za které se 
můžeme zaručit, je to např. Marley a já aneb 
Život s nejhorším psem na světě, Patrick Tay-
lor a jeho série o drsném, ale obětavém lékaři, 
Hartlovy romány, povídky Svěráka či Šaba-
cha. A co třeba „oprášit“ starého osvědčeného 
Herriota, Fulghuma, Šimka s Grossmannem, 
Jirotku, Betty MacDonald či Zdeňka Šmída?

Na tomto místě už bych se svým sloupkem 
o literatuře nejraději skončila nebýt všetečné-
ho dotazu jednoho z vás: „Co se v té knihov-
ně děje, že se nepůjčuje, a přece se tam svítí?“. 
Ráda vám to objasním. Už v polovině března 
nám „přistály“ na pultě místo knih hned dva 
vámi zapůjčené šicí stroje. A to byl začátek 
velkého šití roušek desítkami dobrovolných 
švadlenek, stříhaček a navlékaček nejen ze 
Židlochovic, ale i z blízkého okolí. Buďte si 
jistí, že to byla pro nás naprosto ojedinělá 
zkušenost a veliká radost ze spolupráce s toli-
ka ochotnými lidmi. 

Zapojili jsme se také do nákupu a rozvozu 
základních potravin a léků pro naše seniory. 
Pro nejstarší čtenářky a čtenáře odkázané jen 
na knihy od nás, zprostředkováváme i nadále 
jejich zapůjčení, aniž by museli vycházet ze 
svého domova. Bohužel pro všechny ostat-
ní čtenáře pak můžeme už jen doporučit 
využívání volně dostupných elektronických 
zdrojů např. z www.romanyzdarma.cz, www.
digitalniknihovna.cz, nebo audioknih, např. 
www.audioknihy-online.cz. Další činnosti 
v knihovně probíhají jako v ostatních nepůj-
čovních dnech: zpracováváme pro vás nové 
knihy, opravujeme ty staré, aktualizujeme 
stávající knihovní fond nebo si chystáme pro-
gramy pro děti… 

V každém případě se na vás už teď vel-
mi těšíme a doufáme, že se brzy setkáme 
v knihovně opět v klasickém půjčovním 
režimu. Neklesejte na mysli a prožijte pěkné 
velikonoční dny, ať už s knihou, či bez ní!

12 Život ve městě MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Knihovna, nebo šicí dílna? / foto: M. Moudrá

Ing. Petr Válek
Klub turistů

Začátkem března podnikli turisté výlet do Rakoveckého údolí

Rakovecké údolí se v podstatě táhne od Jedovnic 
až k Račicím. Toto údolí zve k nenáročným pro-
cházkám podél Rakoveckého potoka nabízejícího 
v každém ročním období něco jiného. Naším cílem 
byly tentokrát i bledule, které zde vykvétají podél 
potoka v nádherných kobercích. Mimo téhle bílé 
krásy jsme mohli obdivovat i záplavu podléšek barvi-
cí spadané listí do modra či hlavičky devětsilu podél 
cest. Počasí nám přálo a cesta, byť místy rozbahně-
ná, nám příjemně ubíhala. Možnosti občerstvení 
nám tentokráte poskytovaly studánky rozmístěné 
na stráních. V neposlední řadě jsme mohli obdivo-
vat i skalní stěny zvané Beran. Na závěr jsme ještě 
využili příležitosti a krátce navštívili obec Drnovice 
s jejím kostelem sv. Vavřince.Kolem Podomského potoka / foto: P. Válek



Poslední dny jsou výjimečné a nepředví-
datelné. Věci se rychle mění, informace se 
na nás valí ze všech stran, lidé mají přiro-
zené obavy. Co je dobré si připomínat a co 
dělat?

1. Krize odejde
Dá se s největší pravděpodobností předpo-

kládat, že epidemie Covid-19 bude mít stej-
ný průběh jako všechny epidemie před ním 
a po něm. Poroste, bude kulminovat a zase 
odejde. Záleží částečně na každém z nás, zda 
bude tento proces více, nebo méně drama-
tický. Nejistotu způsobuje to, že nevíme, jak 
dlouho bude dnešní situace trvat. Vyplatí se 
zaměřovat na dnešní aktivity, maximálně na 
zítřejší program. Ne přemýšlet, jestli „to tak 
ještě bude týden, dva nebo tři“. 

2. Každý může být v době krize hrdinou
Krize mají potenciál „vytěžit“ z nás to 

nejlepší, nebo také bohužel to nejhorší. 
O povodních někdo zachraňuje majetek 
a životy, jiný rabuje. Je na nás, čemu dáme 
průchod. Být hrdinou v těchto dnech zna-
mená být zodpovědný a ohleduplný. Nastu-
dovat si informace, pravidla a dodržovat je. 
Věřit kompetentním lidem a jejich rozhod-
nutím. Být vlídný a trpělivý vůči nejbližším. 
Ke statečnosti dnes nejsou třeba žádné hero-
ické výkony, ale každodenní drobné skutky 
pro nejbližší i společnost. Buďme trpěliví, 
zodpovědní a ohleduplní. 

Důležité informace naleznete na stránce 
Ministerstva zdravotnictví zde: www.koro-
navirus.mzcr.cz

3. Každá krize je i příležitost ke změně
V Číně, odkud onemocnění Covid-19 

pochází, neznají slovo „krize“ samo o sobě. 
Používají v tomto smyslu spojení „WEJ-JI“. 
První znak znamená „ohrožení“, druhý pak 
„dobrou příležitost“. 

Máme příležitost navzájem se stmelit, 
zažít, že jsme něco společně jako národ 
dokázali a každý přispěl svou zodpověd-
ností.
Máme příležitost věnovat se věcem, na 
které nebylo možná tolik času. Projevit 
ohleduplnost k nejbližším, věnovat se 
manželce, manželovi, dětem, zavolat rodi-
čům. Vrátit se k věcem, které jsme dlouho 
odkládali… Každý si jistě dokáže odpově-
dět na otázky: Kdo mě dnes nejvíc potře-
buje? K čemu mě tato výjimečná situace 
povolává? K čemu mám dnes příležitost? 
Jak to mohu udělat?

4. Krize nám ukazují, co je důležité
Když jde „do tuhého“, doléhají na nás věci, 

na které obvykle zapomínáme. Nejsme zcela 





Tomáš Klášterecký 
psychoterapeutické poradenství Židlochovice

pány svého osudu. Náš život mnohdy „vyku-
pují ti druzí“. Závisíme na sobě. Životy nás 
a našich blízkých mohou záviset na tom, 
zda někdo k tomu kompetentní udělá včas 
správné rozhodnutí. Zda se tisíce dalších lidí 
budou chovat zodpovědně a budou dodržo-
vat pravidla. Jsme tak malí páni. Můžeme se 
na to zlobit a nadávat. Nebo to můžeme při-
jmout, dělat, co je v našich silách, a modlit se 
za naše blízké, ale i za zdravotníky, politiky, 
prodavačky a všechny, na jejichž práci dnes 
více než kdy jindy záleží. 

5. Mít strach je normální
Obavy, zlost, nervozita nebo úzkost jsou 

úplně normální reakce na takto neobvyk-
lou situaci. Někdo je přirozeně zvládá lépe, 
někdo hůře. Je ale v pořádku, když je člo-
věk pociťuje, a není to nic divného. Je dobré 
svěřit tyto pocity někomu blízkému, pokud 
to jde. A také nevyčítat, pokud se projeví 
u ostatních. „Divné“ projevy v takto extrém-
ní době jsou normální a musíme na sebe 
brát ohledy. Pokud se nemáte se svými oba-
vami komu svěřit, obraťte se na odborníky. 
Na duchovní, psychology, terapeuty, linky 
důvěry, prostě na toho, ke komu máte blízko 
a věříte mu.

Odborníci na krizovou pomoc založili 
projekt www.delamcomuzu.cz, kde najde-
te databázi odborníků, kteří v těchto dnech 
nabízí on-line bezplatné služby pro pracov-
níky v „první linii“ i pro širokou veřejnost.

6. Neřešte „zásadní věci“, počkají 
Tento čas je náročný sám o sobě a pan-

demie na nás psychicky působí, ať si to při-
pouštíme, či nikoli. Přidat si k této zátěži ještě 
např. řešení hypotéky, půjčky, svatby, změnu 
zaměstnání, dovolené apod. nám naloží na 
záda další pomyslnou cihlu k již přítomné-
mu pytli kamení s nápisem „Koronavirus“. 
Tyto věci počkají. Pokud je to jen trochu 
možné, odložte jejich řešení praktické i ver-
bální, dokud se situace neuklidní.

7. Nenechte se zahltit informacemi 
Buďte si jisti, že důležité informace se 

k vám dostanou, i když jejich vyhledáváním 
strávíte minimum času. Najděte si jeden nebo 
dva důvěryhodné zdroje a ty sledujte pouze 
v čase k tomu určeném (například večerní 

Jedenáct pilulek duševní hygieny proti obavám z neznámého

zprávy v TV, případně si můžete stáhnout 
aplikaci Záchranka, která Vám odešle SMS, 
pokud se stane něco důležitého). 

8. Epidemie není středobod vesmíru
Je důležité být důsledný v hygienických 

opatřeních, stejně tak je ale důležité věno-
vat se více než viru svým blízkým, plnit své 
povinnosti a rozvíjet své záliby, samozřej-
mě v omezených možnostech nouzového 
stavu. Naplánujte si, co budete přes den 
dělat – s dětmi, s partnerem, sami se sebou. 
Práce, zábava, sdílení po telefonu s blízký-
mi. Dodržujte pravidelnost v jídle, spánku 
i dalších aktivitách. Řád a humor jsou bratři 
zdravého rozumu.

9. Pohyb je život
Nezapomínejte na pohybové aktivity. Jsou 

důležité pro vaši imunitu fyzickou i psychic-
kou. Procházka do přírody nebo domácí 
cvičení nezvyšují riziko nákazy, ale snižují 
psychický stres. 

10. V nouzi je nutné mít čistou hlavu
Vyhýbejte se alkoholu a dalším návyko-

vým látkám. Krátkodobě uleví od stresu, 
nervózní manželky, protivných dětí, staros-
tí. Jenže to udělají tak, že je „zakryjí tlustou 
dekou“, a pak si za to vezmou daň. Alkohol 
a jiné drogy dlouhodobě prohloubí případné 
úzkosti, agresi nebo neklid, vedou ke zkrat-
kovitému jednání. V krizi je více než kdy jin-
dy důležité zachovat si „čistou hlavu“. 

11. Co děti? Mají při kom stát?
Vaše děti k vám vzhlíží. Jděte jim příkla-

dem. Podávejte dětem pravdivé informace, 
adekvátně jejich věku a v okamžiku, kdy se 
samy začnou zajímat nebo jim „něco při-
jde divné“. Pětiletému dítěti můžete říct 
např. „venku je teď hodně bacilů, a proto 
nemůžeme tolik chodit ven. Ale to neva-
dí, protože si zase můžeme spolu víc hrát“. 
U starších dětí je zase důležité „držet je 
v realitě“ poskytováním objektivních infor-
mací a jít příkladem v udržování duševní 
hygieny při sledování zpráv, plnění povin-
ností a rodinných rituálů, nebo naplňování 
volného času.

 www.tomasklasterecky.cz
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Pro zvýšenou pomoc v těchto náročných dnech se můžete obrátit na:

Modrou linku: Prevcentrum:

telefon: 731 197 477 telefon 777 161 138
775 859 274
775 859 278

e-mail: help@modralinka.cz e-mail: ambulance@prevcentrum.cz
psychicka.pomoc@fokus-praha.cz

otevřeno: každý den
9:00–21:00

otevřeno: pondělí–pátek
8:30–18:00



Světlana Zapadlová
Židlochovice

Ekoblog aneb Poloviční porci, prosím

Přesvědčit Čecha, aby si k obědu nedal 
řízek, to je asi stejné jako ho přemluvit, aby 
si po tom řízku nedal pivo. Národ milující 
svou klasickou kuchyni s vůní sádla přijímá 
vegetariánství (stravování bez masa) nebo 
dokonce veganství (stravování bez živočiš-
ných produktů) stále s velkou opatrností 
a nedůvěrou. Většinou je motivované etic-
kými nebo zdravotními důvody. V poslední 
době se však k těmto motivacím přidávají 
také environmentální souvislosti.

Konzumace masa patří vedle létání a auto-
mobilismu k největším producentům svě-
tových emisí. Až třetina světové orné půdy 
se využívá k pěstování krmiva pro dobytek. 
Zhruba 80 procent emisí skleníkových ply-
nů ze zemědělství pochází právě z živočišné 
výroby a produkce dobytka. Hovězí dobytek 
říhá metan, skleníkový plyn, který je 21x 
škodlivější než oxid uhličitý. Možná to zní 
směšně, ale s tím množstvím krav, které lid-
stvo „produkuje“, to bohužel moc k smíchu 
není. 

Pro spoustu lidí je opravdu nepředsta-
vitelné, že by maso neměli na talíři každý 
den, natož že by ho přestali jíst úplně. Ale co 
takhle vynechat maso třeba jednou týdně? 
(A dát si místo dvou piv po obědě jen jedno.) 
Nebo vyřadit z jídelníčku hovězí? Anebo 
začít dbát na to, odkud maso, vajíčka nebo 
mléčné výrobky, které jíme, pocházejí. Naše 
rodina tento problém řeší tím, že sháníme 
maso, kterému říkáme „nestresované“. Tedy 
takové, kde víme, že zvíře žilo spokojeným 
a zdravým životem, mělo dostatek pohybu a 
nebyla mu aplikována zbytečná léčiva (napří-
klad drůbež ve velkochovech dostává často 

antibiotika plošně, ať už je jedinec zdravý, 
nebo nemocný). Takové parametry splní nej-
spolehlivěji značka bio (např. biofarma Sasov 
z Vysočiny), anebo domácí chovatelé – tam 
je ale potřeba se více doptávat na podmínky, 
v jakých zvířata žila. Protože domácí chov 
bohužel ne vždy znamená humánní. Pokud 
je taková cesta pro vás zatím moc složitá 
nebo drahá, můžete začít alespoň vajíčky 
– kupovat ta, která nejsou z klecových cho-
vů. Slepičí život na prostoru o rozměru A4 
bohužel zatím zakázán nebyl. K tomu, aby-
chom se odhodlali ke změně návyků, je také 
užitečné si při pohledu na salám nebo steak 
přinejmenším připustit, že než se nám dostal 
na talíř, byl to živý tvor. V menších městech 
a na vesnici se většinou bezmasé jídlo stále 
rovná smaženému sýru (nejlépe se šunkou) 
nebo borůvkovým knedlíkům. Mapu stále 
přibývajících vegetariánských a veganských 
restaurací po celé republice najdete na webu 
soucitne.cz.

Trend omezit svou běžnou spotřebu masa 
dostal označení reduktariánství. Spočívá 
v tom, že si stanovíte svůj vlastní závazek, 
o kolik méně masa za týden zkonzumujete. 
Jeden můj kamarád se rozhodl, že vynechá 
dvakrát týdně – a dalo mu to opravdu zabrat. 
Je to prostě masožrout, ale zvládá to. Na toto 
téma vznikla dokonce mezinárodní inicia-
tiva nazvaná Meatfree Monday – bezmasé 
pondělí. Říká, že kdo v pondělí nebude jíst 
maso, uleví světu o tolik emisí, jako když 
vynechá 1.600 kilometrů dlouhou cestu au-
tem.

P. S. „Vývoj jde stále dopředu,“ píše se na 
facebookové skupině Má to smysl, třídím 
odpad! Plata od vajíček i ruličky od toaletní-
ho papíru můžete nově vhodit do modrého 
kontejneru.

ilustrace: A. Hanzlová
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Upozorňujeme občany,
že ve středu 18. března byly zahájeny

STAVEBNÍ PRÁCE NA ČISTIČCE ODPADNÍCH 
VOD V ŽIDLOCHOVICÍCH U CYKLOSTEZKY.

 
Prosíme všechny pěší, cyklisty a ty,

kteří se na cyklostezce u LACu
směrem na Žabčice pohybují,
aby dbali zvýšené opatrnosti

a také nezapomínali na povinné roušky.

Práce budou probíhat
během celého roku 2020.

Smějeme se s Facebookem

Vakcína
Pokud budou školy ještě dlouho zavřené, tak rodiče najdou vakcínu dříve než vědci.

Policie
Co nikdy neuslyšíte od policajta během epidemie? Pil jste? Dýchněte na mě...

Ve škole
Děcka, myjte si ruce, jinak chytnete koronavirus. Na ten sice neumřete, ale na infekč-
ním oddělení není wifi...

Sněhurka
Sněhurka už má jenom šest trpaslíků. Kejchal je v karanténě.

Prosba české psychiatrické společnosti:
Přátelé, to, že v karanténě mluvíte se svými zvířátky, rostlinami nebo vybavením 
domácnosti je NORMÁLNÍ. Kvůli tomu volat nemusíte.  Odbornou pomoc vyhledej-
te, až když vám začnou odpovídat.  Děkujeme. Vaši přetížení psychiatři.
Odpověď: To není pravda. Ani při odpovídání není potřeba vyhledávat odbornou 
pomoc. Řekla mi to houbička na nádobí, a té plně důvěřuji.
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Trboušany jsou malou vinařskou obcí 
v přímém sousedství Dolních Kounic. Roz-
pad Státního statku Brno v roce 1993 umož-
nil návrat půdy i s porosty vinic vlastníkům, 
a tak začali Korberovi v katastru Dolních 
Kounic sami postupně obdělávat 3,75 ha 
vinic. „Je to dědictví našich předků, kteří si 
na pozemky vydělali věhlasným pěstováním 
chřestu v dobách Rakousko-Uherska a první 
republiky,“ popisuje Jiří Korber.  Od 90. let 
provozovali Korberovi vinohradnictví jako 
vedlejší činnost. Do dnešních dnů vzrostla 
rozloha jejich vinohradu novými výsadba-
mi na 13 hektarů a vinohradnictví se stalo 
jejich hlavním zaměstnáním.

Škálu pěstovaných bílých odrůd tvoří 
Pálava, Hibernal, Veltlínské zelené, Ruland-
ské šedé, Muškát Ottonel, Tramín červený, 
Chardonnay, Sauvignon, Rulandské bílé, 
Ryzlink vlašský a nově Solaris. Z modrých 
jsou to Frankovka, Zweigeltrebe, Svato-
vavřinecké, Rulandské modré a Cabernet 
Sauvignon. „Při ošetřování vinic dodržuje-
me zásady integrované produkce.“ Tento typ 
produkce představuje způsob zemědělské-
ho hospodaření, jehož základním cílem je 
zajištění trvale udržitelného rozvoje, který 
umožňuje zachovávat přirozené funkce ag-
roekosystémů a ostatních ekosystémů, jež 
jsou zemědělskou produkcí přímo či nepří-
mo ovlivňovány.

„Po kolaudaci vinařství v září 2015 vyrá-
bíme také vlastní vína. Kapacita vinařského 
zázemí umožňuje zpracovat veškerou úrodu, 
avšak samotné vinohradnictví nás vytěžuje 
natolik, že roční produkci vína omezujeme 
do deseti tisíc lahví. Rozšíření je podmíněno 
zapojením mladé generace rodinných pří-
slušníků.“ 

„Během zrodu vína od hroznu do láhve 
uplatňujeme postupy, při nichž se vyhýbáme 
preparátům. Mladá bílá a růžová vína na 

rubriku připravuje
redakce Zpravodaje

jaře jednorázově lahvujeme pojízdnou lah-
vovací linkou, červená vína zrají o rok déle.“

Korberovi nabízejí vlastní lahvová vína 
v kategorii Moravské zemské víno. Sorti-
ment odrůd je každým ročníkem rozšiřo-
ván. „Letošní novinkou je nabídka hroznové-
ho moštu, a to jak v láhvi 0,75 l, tak i v bag in 
boxu 3 l. Je to skvělý doplněk pro všechny pří-
znivce zdravého, chutného a nealkoholického 
pití. Prodáváme přímo ze dvora, případně 
na firemním stánku při okolních akcích typu 
vánoční jarmark, vinařské slavnosti, obecní 
slavnosti.“

Hlavní myšlenkou  vinařství Korber je 
nabízet kvalitní chutné produkty, vyráběné 
vlastními minimalistickými postupy. „Říká 
se, že nejhoršími protivníky zemědělce jsou 
jaro, léto, podzim, zima. Změnou klimatu, 
kterou v posledních letech všichni nepopi-
ratelně pociťujeme, toto rčení nabývá na 
významu. Vinohradnictví je celoroční kolo-
toč agrotechnických prací, které je nutno vždy 
včas stihnout. Moderní technologie umožňu-
jí nasazení výkonné mechanizace, která si 
však žádá nemalé servisní náklady. Samotná 

Služby a obchody ve městě: Rodinné vinařství Víno z Trboušan

Vína z Trboušan naleznete v nabídce vinotéky RTIC /  foto: vinařství Korber

Firma:  Jiří Korber
  
Adresa:   Trboušany 10 
  664 64 Trboušany

Tel.:  +420 608 815 147

E-mail:  j.korber@vinoztrbousan.cz

Web:  www.vinoztrbousan.cz  

Ve vinotéce Informačního centra Židlochovice naleznete široký výběr kvalitních vín od regionálních vinařů. Součástí nabídky jsou 
produkty z vinařství Víno z Trboušan. 

ruční práce je silně nedostatková a s generač-
ní obměnou pracovníků jí stále více ubývá. 
Od zemědělství se však nedá (snadno) utéct. 
Po listopadovém převratu 1989 jsme byli 
víceméně všichni na startovní čáře. Většina 
současných soukromých zemědělců si v deva-
desátých letech tvrdě prokousávala cestu za 
svým živobytím. Všem, kterým se to povedlo, 
narostl silný vztah k jejich hospodářství.“ 

„Pro peníze se to dělat nedá, musí vás to 
bavit,“ potvrzují klišé Korberovi.

oznámení

ČESKÁ POŠTA OZNAMUJE ZÁKAZNÍKŮM

Případech, kdy chtějí zásilku podat jako doporučené psaní (v klasické formě obálky, příp. v obálce DL), musí uvést na zásilku dispozice:
„Nevracet, vložit do schránky“ a „Neukládat“. Tyto dispozice NEJSOU VÁZÁNY na zvláštní obálky s dodejkou, které mají barevný (červený, 

modrý, zelený) pruh, ale lze je použít u jakékoliv doporučené zásilky. Takto označené zásilky budou při doručování vloženy rovnou do domovních 
schránek adresátů, tj. bez nutnosti kontaktu mezi doručovatelem a adresátem.

Stejným způsobem budou doručována všechna doporučená psaní, na kterých bude uvedena kombinace dispozic „Nevracet, vložit do schránky“ 
a „Neukládat“ (včetně např. tzv. zásilek s pruhy).

Ostatní doporučená psaní, u kterých odesílatel zvolil službu „Dodejka“, „Dodání do vlastních rukou“ nebo „Dodání do vlastních rukou výhradně 
jen adresáta“, budou bez pokusu o doručení uložena u ukládací pošty. Pokud odesílatel nezkrátil úložní dobu, nebo to jiným způsobem nevyloučil, 
bude ukládaným zásilkám prodlužována úložní doba na 30 kalendářních dní.

Toto opatření platí do odvolání.



Jak se chovat v karanténě

V domácích karanténách, izolacích nebo 
na home officech je kvůli koronaviru velká 
část republiky. Hlavní hygienička Jarmi-
la Rážová odpovídá, jak se v karanténách 
správně chovat,  čím se léčit.

Jak se mají chovat lidé v domácích karan-
ténách, když jich je tam víc?

Měli by volit racionální postup a důsled-
ně ho dodržovat. Jde o respirační hygienu a 
hygienu rukou. Několikrát denně by si měli 
mít ruce teplou vodu a mýdlem a následně 
aplikovat antibakteriální gel, pokud ho mají. 
Kýchat by měli do papírových kapesníků 
nebo do lokte, ne do rukou.

Takže toto dodržovat i v domácích karan-
ténách, nikoliv jen když jdu do práce nebo 
nakoupit?

Ano, to platí všude.

Mají být lidé v karanténách rozdělení 
každý v jiném pokoji?

Pokud nevykazují žádné příznaky, tak 
nemusí. Ale pokud se u někoho z nich vyskyt-
ne rýma nebo kašel a zvýší se mu teplota, tak 
určitě izolovat v jiné místnosti.

Jak je to s používáním koupelny, toalety, 
kuchyně? V instrukcích ministerstva zdra-
votnictví je, že by se měla tato místa řádně 
uklidit. Co to znamená řádně, jak často?

Čím častěji, tím lépe. Po každém použití 
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toalety otřít prkýnko, vydezinfikovat záchod, 
umýt umyvadlo. Je to určitě lepší. Snižuje se 
tím riziko, že tam virus ulpí.

NELÍBAT SE, NEOBJÍMAT SE,
NEPODÁVAT SI RUCE

Uvedu příklad. Já jsem zatím zdravá, ale 
mám někoho, komu byl buď test potvr-
zen, nebo nebyl, protože je testů málo, ale 
příznaky má. Mohu tento úklid koupelny 
a WC udělat místo něj?

Pokud to ten člověk ještě zdravotně zvládá, 
tak je dobré, když to udělá on. Ale pokud ne, 
tak si vy vezmete roušku, ochranné rukavice 
a umyjete to vy.

Mohou se lidé líbat a objímat?
Určitě ne. Nelíbat se, neobjímat se, nepo-

dávat si ruce, radši dělat gesta. Všechny tyto 
bližší kontakty bych si nechala na lepší časy. 
I přesto, že lidský kontakt je důležitý pro 
lepší psychickou pohodu. Ale je to kapénko-
vá nákaza a doporučovaný odstup je až dva 
metry.

V souvislosti s karanténou se objevují 
i vtipy o tom, že lidé budou mít více času na 
sex. Měli by se tedy vzdát i sexu?

Nerada bych někomu něco zakazovala, ale 
jde o střídmost. Každý musí být rozumný.

Mají lidé nosit roušky i doma?
Myslím, že to není bezprostředně nutné, 

pokud tam není nemocný. Pokud tam nemoc-
ný je, tak by si ji při kontaktu měli všichni 
nasadit. Jde prostě o to, aby byl chráněn nos a 
pusa, odkud se kapénky nejvíc šíří.

Mají lidé větrat?
Ano, to je velmi důležité.

Jak se léčit? Buď když už mám koronavi-
rus potvrzený a jsem v izolaci, nebo nemám, 
protože jsem se nedostal na testy, ale mám 
příznaky. Čím se mají takoví lidé léčit?

Je to onemocnění, na které není žádný vyvi-
nutý lék, takže se pouze tlumí příznaky. To 
znamená rýma, kašel, horečka. To znamená 
léčit běžnými paracetamolovými prostředky.

Paralen, Acylpirin je v pořádku?
Ano.

Ibalgin? Kolovaly informace o tom, že 
zhoršuje průběh nemoci.

Ano. Přiznám se, že nejsem lékař a o Ibal-
ginu informace nemám.

Lidé se léčí cibulí, česnekem, panákem 
slivovice. Je to v pořádku?

Jsou to přírodní látky, které mají virucidní 
účinek, takže určitě neuškodí.

Co u diabetiků, kteří už berou jiné léky?
To je velmi citlivá skupina a záleží také 

na jejich zdravotním stavu. Tam bych radila 
konzultaci s diabetologem nebo praktikem, 
jaké léky volit.

Co léky na kašel?
Ano, to je v pořádku. Ale zase tu záleží na 

našem zdravotním stavu a opět doporuču-
ji konzultaci se svým ošetřujícím lékařem. 
Možné je to konzultovat i v lékárně.
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Adresy a kontakty ke komunikaci s Krajskou hygienickou stanicí
a odběrovým místem pro testování infekce COVID 19

Krajská hygienická stanice Brno:
Jeřábkova 4, tel.: 773 768 994, po–pá 7:00–17:00 (mimo tuto dobu – celostátní infolinka 1212 
nebo infolinka Státního zdravotního ústavu 724 810 106, 725 191 367).

O potvrzené infekci COVID-19 informuje KHS při pozitivitě testu sama laboratoř. KHS si pak infor-
muje pacienta a odesílajícího lékaře. Praktický lékař na KHS rovněž objednává ve vyžadujících 
případech vyslání mobilního odběrového týmu.
Odběrové místo pro Jihomoravský kraj je ve Fakultní nemocnici Brno-Bohunice, Jihlavská 20, 
v časech 7:00–19:00 (včetně soboty a neděle), pacient se prokáže žádankou od odesílajícího 
lékaře. Telefonní linka zde není (zdravotníci na odběrovém místě provádí odběry a nemohou tele-
fonovat).
V Jihomoravském kraji se vyšetření pro samoplátce neprovádí.  
Od pondělí 23. března je možné tuto žádanku ve výjimečných případech odeslat na adresu FN 
Brno-Bohunice: stery@fnbrno.cz.

Testování: Co dělat, když si myslím, že mám koronavirus, a chci udělat test?

V současné době se již neprovádí testová-
ní podezřelých osob na základě doporučení 
a konzultace na Krajské hygienické stanici 
(korona-linka), ale starost o identifikaci 
podezřelých osob je přesunuta na registru-
jící praktické lékaře. 

Pacient s podezřením na onemocnění 
koronavirem Covid-19 osloví telefonem či 
emailem svého praktika a zkonzultuje s ním 
zdravotní stav. Lékař při podezření na one-
mocnění zašle žádanku přímo do centrálního 
systému, odtud si ji laboranti na odběrních 
místech vyvolají. Následně pacient pojede na 
odběrové místo, které se nachází ve FN Brno-
-Bohunice, vjezd z ulice Kamenice. (Další 
odběrové místo má např. nemocnice Břeclav.) 

Odběr se provádí formou drive-in, tedy 
pacient vjíždí autem do areálu až k odběro-

MUDr. Slavomír Šmíd 
praktický lékař Židlochovice

vému místu, zde NEVYSTUPUJE, skrz okén-
ko mu laborant odebere stěr z nosohltanu a 
pacient odjíždí zpět domů. Až do výsledků 
testu by měl pacient setrvat v karanténě, to 
lze případně řešit formou vystavení pracov-

ní neschopnosti u svého praktika. Výsledky 
bývají zpravidla do druhého dne sděleny pří-
mo pacientovi! 

Nevolat linky 155 ani 112 – jsou určeny 
pouze k řešení život ohrožujících stavů!



Věříme v sílu modliteb 

Kateřina Klášterecká
Židlochovice

Když jsem si před Popeleční středou 
dávala postní předsevzetí – odpojit se na 40 
dní od sociálních sítí, skupin a konverza-
cí –, netušila jsem, jaká zkouška to bude a že 
se nakonec všechny moje sociální kontakty 
omezí jen na obstarávání základních život-
ních potřeb. Čtyřicet dní, italsky quaran-
ta, karanténa. Co nás má tohle období asi 
naučit? V těchto dnech, víc než kdy jindy, 
si uvědomujeme vlastní bezbrannost, bez-
radnost, slabost systému a jsme najednou 
překvapeni, že naše svoboda nezávisí jen 
na nás. Tím spíš, když tušíme, že postní 
„omezení“ neskončí večer na Bílou sobo-
tu. Máme strach, ale věříme. V sílu modli-
teb, v Boží prozřetelnost i v to, jak nedávno 
napsala kamarádka Katka z New Yorku, že 
Bůh se dívá dalekohledem a už teď ví, co 
bude. Učíme se odevzdání Boží ochraně. 

U nás doma prožíváme tyhle „korona-
prázdniny“ všichni společně. Jen manžel 

musí jednou dvakrát týdně do práce. Na 
začátku, po pár dnech neustálého sledo-
vání zpráv, jsem začala být v celodenním 
stresu. V rámci pudu sebezáchovy jsem pří-
jem informací výrazně omezila a snažím se 
zaměstnat hlavu jinak. S třemi dětmi různé-
ho věku to vlastně ani není velký problém. 
Snažíme se nastavit nějaký režim, školní 
i školkový. Když to zvládáme, společně plá-
nujeme, co bude na oběd, vaříme (v izolaci 
jsme to dotáhli na tři myčky denně), spo-
lečně jíme, pečeme chleba, chodíme na pro-
cházky do přírody, voláme babičkám, hra-
jeme hry, nejstarší syn plní úkoly do školy, 
louskáme ořechy a další podobné resty, sta-
víme vláčkodráhy, vyrábíme domácí plaste-
línu, večer se společně modlíme. V tom nás 
skvěle podpořil otec Paweł Cebula, který 
z židlochovické fary vysílá živě modlitbu na 
YouTube každý den od 19.00 hod (odkaz na 
vysílání najdete na www.farnostzidlochovi-
ce.cz).

Některé dny to taky nezvládáme, nedá 
se být dlouho venku, děti už neví co by, čas 
doma plyne mnohem pomaleji, my rodi-

če jsme nervózní, vyčerpali jsme všechny 
možnosti zábavy a pouštíme pohádky, kte-
ré ve finále už taky nikoho nebaví, hypno-
tizujeme hodiny s nadějí přežít do večera 
a nezbláznit se.

Přesto nebo právě proto, že tohle všechno 
se děje v postní době, si myslím, že na někte-
ré věci je právě teď šance. Že máme možnost 
tu naši zajetou, bezkontaktní, bezdotykovou 
a na požitky zaměřenou dobu nějak změnit. 
Restartem hodnot, ukotvením v rodině, 
přemýšlením nad tím, co děláme špatně 
nebo co můžeme dělat jinak. Můžeme začít 
hned a už dnes se ze spousty věcí radovat. 
Např. z toho, že v našem malém městě jsou 
lidé zodpovědní a chovají se k sobě ohledu-
plně, že se okamžitě zvedla vlna solidarity, 
že se umíme semknout, když je potřeba, že 
máme mezi sebou kněze, kteří se o nás sta-
rají, že můžeme být spolu a učit se vzájemné 
podpoře. 

Šít neumím, ale o to víc se modlím, snažím 
se postit a věřím, že bude zase dobře! 

   farní řádky
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Požehnané Velikonoce vám všem

Mgr. Paweł Cebula
farář

Letošní Velikonoce budou v řadě ohle-
dů jiné než v předchozích letech. Radost-
ná oslava vzkříšeného Krista na Bílou 
sobotu nebude mít tentokrát charakter 
společného setkání. Budou to Velikonoce, 
jaké dnešní generace nepamatují. 

Mnozí z nás mají tyto svátky spojené 
s mrskutem, obarvenými vajíčky a cukro-

vinkami. Leckteří tatínkové pak i s nějakým 
tím panákem. Řada lidí je také vnímá jako 
svátky přicházejícího jara. V čem je však 
skutečné poselství Velikonoc? 

Je skryto ve dvou slovech. V naději a lás-
ce. Představte si, jak velkou lásku musíte 
k někomu mít, abyste byl ochoten za něj 
zemřít. A přesně tak miloval Kristus každé-
ho z nás. A jeho utrpení může přikrýt kaž-
dou naši vinu. Nepotřebujeme k tomu nic. 
Stačí jenom nebát se tuto nabídku přijmout. 
A když ji přijmeme, pak přichází naděje. 

Naděje,  že všechno má svůj smysl a že nás 
Bůh neskonale miluje.

Pojďme s touto nadějí prožít letošní zvlášt-
ní Velikonoce. Pojďme je prožít tak, jak jsme 
je nikdy neprožili. Zastavme se, zamysleme 
se a věnujme čas svému Pánu. Protože on 
má nekonečné množství času pro každého 
z nás a je připraven nám naslouchat. Našim 
radostem, i našim smutkům. Tak se neboj-
me a mějme naději. On je tu s námi a nikdy 
nás neopustí.

Požehnané Velikonoce vám všem.

   farní řádky

13. zastavení: Tělo Pána Ježíše sňato z kříže4. zastavení: Pán Ježíš potkává svou Matku 9. zastavení: Pán Ježíš padá pod křížem potřetí 

Křížová cesta Ježíše Krista: S dětmi židlochovické farnosti nafotila Soňa Sommerová



Divadelní hra P. P. S. je tradiční třaska-
vá komedie, která vyčaruje jednoduchou 
zápletkou vycházející z neurčitých inzerá-
tů neskutečný kolotoč událostí. Dle reakcí 
diváků se jednalo o skvělou zábavu.

Po Lucerně, 1 + 1 = 3 je toto třetí diva-
delní hra, kterou režíroval Martin Janíček. 
Zeptala jsem se, co jej přivedlo k nastudo-
vání této hry.

„Cítil, jsem že po hrách, jako je Lucerna, 
Scapinovo šibalství nebo pohádce Dalskabáty 
hříšná ves, to chce zase vstoupit do současnos-
ti a přinést moderně vystavěnou komedii.“

Jak se ti s herci pracovalo? Přece jen 
zvláště muži museli vstoupit na jeviště 
s odvahou.

 „Musím říct, že když jsem obsazoval jed-

Takhle jsem se dlouho nezasmála

Připravila Ivana Flajšingerová
redakce Zpravodaje

notlivé role, tak podmínkou bylo, že odho-
dí stud. S herci jsem vše důkladně probral a 
musím říct, že žádné limitující poznámky 
nebo připomínky od nich nezazněly. Rolí se 
zhostili s nadhledem a značnou dávkou pro-
fesionality.“

Určitě bude všechny zajímat, jak probí-
haly zkoušky. 

„Popravdě jsem chodil vždy dřív. Abych 
zkontroloval, jestli je v sále zatopeno a dá 
se tedy zkoušet. Připouštím, že pro nahodilé 
návštěvníky to mohlo vypadat dost bizarně, 
když se polovina herců pohybovala po soko-
lovně ve spodním prádle. Samozřejmě to byla 
sranda i pro nás. Pilování některých scén bylo 
často přerušeno hlasitým smíchem nás samot-
ných.“

Jak se s rolemi vypořádaly dámy?
 „Ač se to nezdá, tak i jejich role byly 

náročné. Ať jde o Janu Sklenskou, která jako 

služebná skvěle propojovala jednotlivé scény, 
nebo o Ivanu Paláškovou, která se v roli paní 
domácí stala Tondovi Houdkovi jedinečným 
hereckým partnerem. Klára Šestáková i Silvie 
Janíčková předvedly, že si bravurně dovedou 
poradit i s tak nevyzpytatelnými rolemi, jaké 
měly.“

Divadelní představení mělo mezi diváky 
pozitivní ohlas. Budete je ještě hrát? 

„Určitě ano. Původní plán byl polovina 
dubna. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, 
ale věřím, že do léta ještě dvě představení ode-
hrajeme. Sledujte nás na Facebooku, kde jsou 
vždy aktuální informace. Ještě mi touto cestou 
dovolte za nás divadelníky poděkovat všem, 
co se přišli na představení podívat nebo nám 
drží palce. Vaše podpora a odezva je pro nás 
důležitá a žene nás vpřed.“

I já děkuji za rozhovor a těším se na další 
reprízu.

V polovině března uvedl Divadelní odbor Sokola Židlochovice novou komedii P. P. S. V sále židlochovické sokolovny odehráli ochotníci 
tři představení, která nenechala žádnou tvář bez úsměvu.
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Židlochovice se letos poprvé zapojily do 
Festivalu ProTibet. V úterý 10. března, na 
den výročí lhaského národního povstání 
r. 1959 proti čínskému režimu, byl v knihov-

Iva Zichová 
Městská knihovna

Festival ProTibet ve stínu celorepublikové karantény 

ně přichystán pestrý dopolední program. 
V průběhu workshopu nejmenší děti vyma-
lovávaly tibetská mytická zvířátka, navlékaly 
korálky thengrvi a společně s maminkami 
vyzdobily modlitební praporky. Pořádně se 
protáhly při cvičení inspirovaném klasický-
mi Pěti Tibeťany. A protože se vše odehrá-
valo v knihovně, nemohly chybět tibetské 

pohádky, které se v mnohém podobají těm 
našim. A nakonec děti potěšili i jejich známí 
kreslení hrdinové – Bob a Bobek, jak jinak 
než v Tibetu.

V úterý i ve středu bylo možné zhlédnout 
projekci dokumentů Kauza Tibet a Útěk přes 
Himálaj, zároveň probíhá i výstava v Malé 
galerii RTIC.

Zahrádkáři vzkazují: Výstavu vín hodláme uspořádat v pozdějším termínu

Jan Šotnar 
Český zahrádkářský svaz

V sobotu 7. března se uskutečnilo hodnocení 
vín pro Tradiční výstavu vín. Hodnocení se konalo 
ve spolkové budově zahrádkářů dvacetibodovou 
soustavou 43 degustátory pod dohledem odborné 
komise ve složení Ing. Ivana Flajšingerová a Stan-
islav Šida. 

Hodnoceno bylo 506 vzorků, z toho 317 bílých, 
158 červených a 29 rosé.

Tradiční výstava vín, která se měla konat v sobotu 
14. března, se z důvodu nařízení vlády nekonala.

Děkujeme všem vinařům za obeslání naší výstavy 
svými vzorky, a pokud to situace dovolí, hodláme 
výstavu vín uspořádat v pozdějším termínu.

Rovněž ukázka řezu ovocných dřevin, která se 
měla konat 4. dubna, byla odvolána.

Přejeme všem hodně zdraví.

Výsledky hodnocení vín pro Tradiční výstavu vín

Nejlépe hodnocená vína – šampioni výstavy:

Víno bílé mladé Křupka Jaromír Hrušovany u Brna 19,2 bodů

Víno bílé starší Vinařství Válka Nosislav 19,2 bodů

Víno červené mladé MUDr. Petr Jurák Hustopeče 19,1 bodů

Víno červené starší Reim Martin Židlochovice 19,1 bodů

Cena starosty města – nejlepší kolekce domácího vinaře (min. 4 vzorky):

František Doležal Židlochovice průměr 19,0 bodů

Nejvíce vzorků dodal:

Ing. Tomáš Blumajer Židlochovice 32 vzorků
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Insieme ce la faremo „Společně to zvládneme“
On-line rozhovor mezi italským Carré a Židlochovicemi

Paní Lidmila, dnes opět Židlochovičač-
ka, žila v Itálii dvacet šest let. V Itálii zůsta-
la dcera Anna a syn Thomas, má tam stále 
řadu přátel. Anna a Thomas žijí ve společné 
domácnosti s jejich tatínkem, Anně je 22, 
Thomasovi 20 let.

V které části Itálie jste žila a jak je právě 
tato oblast postižena koronavirem?

Lidmila: Žila jsem v severní Itálii, v regi-
onu Benátsko, asi 80 km od Benátek. Okres 
Vicenza, kde se nachází Carré. Městečko 
velké asi jako Židlochovice, v kterém jsem 
bydlela, je nejmíň zasaženým okresem celého 
Benátska. 

Thomas: Benátsko, přestože má velký 
počet nakažených, není v tak kritické situaci 
jako jiné oblasti. Například oblast Piemonte 
(severozápadní Itálie), která je počtem oby-
vatel i rozlohou podobná jako Benátsko, 
má podobný počet nákaz, ale o mnoho míň 
uzdravených a skoro dvojnásobek zemřelých. 
Nedovedu si to vysvětlit.

Itálie je v karanténě s týdenním předsti-
hem od nás.

Lidmila: Itálie je v totální karanténě od 
10. března. Před tímto datem byla vládou 
pouze stanovena různá omezení podobná 
těm v Česku a zavřené školy.

Anna a Thomas: Nyní se může vycházet 
z domu jenom 1x týdně na nákup, a to jen 
jeden člen domácnosti, kvůli práci nebo např. 
k návštěvě lékaře. Mnohé továrny jsou zavře-
ny. Nákup je možný pouze v místě bydliště. 
To přináší dlouhé čekání před obchody, při 
čekání na vstup musí byt odstup mezi jednot-
livými čekajícími minimálně metr. Do obcho-
du pouští pouze omezené množství osob.  Při 
vstupu do samoobsluhy či lékárny si musíme 
dezinfikovat ruce. Není zde však povinnost 
nosit roušky. Je jen doporučeno zakrývat 
si ústa a nos. Roušky nejsou k dostání. Lidé 
používají šátky nebo šály, teprve v poslední 
době se i tady začínají šít roušky podomácku. 
Jsou stanoveny vysoké pokuty za porušení 
těchto příkazů.

Anna: Je možné nakupovat prostřednic-
tvím internetu, ale např. na potraviny či 
pelet do kamen (dost se teď ochladilo) jsou 
čekací doby velmi dlouhé a vše je také mno-
hem dražší. Lidé nesmí do přírody, do par-
ku, mohou se pohybovat pouze do 200 m od 
vlasního domu, a to např. i se psem.

Thomas: Když jdu venčit našeho psa, zapla-
ví mě velká úzkost, nepotkám skoro nikoho 
a všude až znepokojující ticho.

Anna: Toto je podle mě špatný příkaz, pro-
tože když někdo, kdo bydlí v bytě a má velké-
ho psa, může jít jenom 200 m od domu, tak 
ten pes trpí nedostatkem pohybu a hlavně 
vykonávat potřebu na povel, to prostě nejde, 
k tomu potřebují delší procházku.

Lidmila: Na odlehčení jsem se ptala dětí, 

jak tedy dodržují těchto 200 m při venčení 
našeho pejska. Anna mi řekla: „Jdu na jednu 
stranu k popelnicím, potom na druhou stranu 
k popelnicím a pak ještě na další konec ulice.“

Jak vnímá situaci vaše nejbližší rodina, 
cítí se bezprostředně ohrožena?

Anna a Thomas: Přímé ohrožení z nákazy 
nepociťujeme. Respektujeme pravidla, zůstá-
váme doma. To měli udělat všichni od začát-
ku.

Anna: Studuji on-line, mám pravidelné 
univerzitní přednášky. Všichni telefonní 
operátoři dali k dispozici užívání  internetu 
zdarma a také různé streamingové televize 
vysílají seriály i naučné programy zdarma, 
nabízí např. návštěvu různých muzeí on-line. 
Na rozdíl od normální TV, kde od rána mluví 
jen o koronaviru a dávají samé staré progra-
my.  

Thomas: Co je pro nás těžké, je odloučení 
od přátel. Anna to zvládá lépe, ale já poměrně 
těžce nesu to, že se nemůžu vidět se svojí dív-
kou, přestože bydlí jen o pár ulic dál. Často 
si telefonujeme přes videochat nebo hrajeme 
internetové hry, ale osobní kontakt mi velmi 
chybí.

Lidmila: Thomas i jeho dívka Ilaria jsou 
sportovci, tak jsem mu na odlehčení radila, 
ať spolu třeba přes chat cvičí. Dceřin přítel 
bydlí asi 15 km od ní a celou dobu se neviděli. 
Včera mě rozesmála, protože jsem jí telefono-
vala a ona mi říká: „Zavolej později, díváme se 
s Mishou na film.“ Když jsem se ptala, jak to, 
že je Misha s ní, řekla mi, že se dívají každý 
doma, ale jsou u toho spolu a komentují film 
přes skype.

Anna: Dělá nám spíše starost ekonomická 
stránka věci. My máme naštěstí stálý tatín-
kův příjem, ale jsou rodiny, kde situace je už 
opravdu kritická. 

Lidmila: Mám mnoho přátel, kteří pracu-
jí třeba pouze na dohodu a tím pádem jsou 
nyní bez příjmu. Ekonomická situace v Itálii 
byla špatná již před epidemií a nyní, i po ní 
to bude vážné.

Anna: Proto si myslím, že zákaz nakupovat 
jinde než v místě bydliště není správný. Tře-
ba v našem městečku jsou pouze dvě samo-
obsluhy a jeden malý obchůdek a ceny jsou 
zřetelně vyšší než ve větších obchodních cen-
trech v okolí.

Thomas: Naštěstí italská vláda dělá vše, 
co je v jejich silách, v podpoře občanů i po 
ekonomické stránce. Italové si teď velice váží 
premiéra Conteho.

Anna: Bohužel je ale velký nárůst rasismu 
proti lidem z Asie a celkově nedůvěra ke všem 
lidem kolem sebe.

Co si myslíte o tom, že právě Itálie má 
tak obrovský počet výskytu onemocnění 
a úmrtí?

Anna a Thomas: Itálie má nejstarší popu-

laci v Evropě, a jak víme, osoby staršího věku 
mají různé patologie, následky napadení 
virem jsou proto pro ně velmi nebezpečné, 
až fatální.

Thomas: Procento osob nad 60 let je v Itálii 
vyšší než procento osob 30letých.

Anna a Thomas: Nákaza začala v Lombar-
dii a v první chvíli nikdo netušil, jaký to bude 
mít spád.  Počáteční opatření byla chaotická 
a nedostatečná. A bohužel zprvu převládala 
nezodpovědnost a tato opatření se nedo-
držovala. Celková karanténa ale začíná mít 
výsledky.

Jaký je podle vás italský zdravotní sys-
tém?

Anna a Thomas: Je dobrý.
Lidmila: Problém vidím v tom, že v posled-

ních desetiletích bylo ubráno na státních 
investicích do zdravotnicví, mnoho nemoc-
nic bylo zrušeno nebo sloučeno. Je málo léka-
řů, zdravotnického personálu. S tím souvisí 
i nedostatek lůžek, speciálně na jednotkách 
intenzivní péče a absence tolik potřebných 
ventilátorů.

Dobrou zprávou pro Italy je, že některé 
automobilové továrny, např. Ferrari, začínají 
vyrábět ventilátory. Na pomoc Italům do Itá-
lie přiletěli lékaři z Číny, Kuby a Ruska. Záro-
veň poslali nemalou pomoc v podobě lékař-
ského vybavení. Pomoc už začala přicházet 
i z jiných států.

V tento moment se mi zdají polemiky 
o tom, že pomoc pochází z totalitních států, 
absolutně zbytečné. Důležité je, že pomoc 
přišla. Nebo i polemiky o tom, že Česká 
republika zaslala deset tisíc ochranných oble-
ků a lidé říkají, že jsme je neměli posílat, že je 
budeme potřebovat tady.

Anna a Thomas se psem Sidem / Selfie 

pokračování na straně 20 >>



Za kulturou na sociální sítě

Věřte, že na druhé straně barikády jsou 
pocity stejné. Herci chtějí hrát, muzikanti 
koncertovat a umělci vystavovat. Jak říká oblí-
bený herec Bohumil Klepl: „Já hrát musím, 
mně psychiatr řekl, že už je to moje diagnó-
za“. A tak vznikají nové a zajímavé projekty, 
které se skrz moderní média snaží divákům 
a posluchačům přinést aspoň část z toho, o co 
v posledních týdnech přicházejí.

Kdo máte doma počítač nebo chytrou tele-
vizi, tak se k tomuto „novému“ obsahu dosta-
nete velmi snadno. Většina umělců se prezen-
tuje na rozsáhlém YouTube, Facebooku nebo 
Instagramu.

Koukněme se společně na pár tipů, aby člo-
věku nic neuniklo.
Facebook:

Sledujte stránky Divadelního odboru Soko-
la Židlochovice – snaží se tam pravidelně při-
dávat akce umělců, na které narazí. Odkaz: 
www.facebook.com/divadlozidlochovice.

Martin Janíček
redakce Zpravodaje

Máte oblíbeného zpěváka, zpěvačku nebo kapelu? Zkuste si je vyhledat na Facebooku. Vět-
šina z nich pořádala nebo pravidelně pořádá koncerty pro své fanoušky. Za všechny Kryštof, 
Xindl X, Ewa Farna, Sebastian atd.

YouTube:
Městské divadlo Brno:
www.youtube.com/user/mestskedivadlobrno
Naposledy uvedeny muzikály Divá Bára, Zahrada divů.
Studio Dva: 
www.youtube.com/user/studiodvacz
Pravidelné zábavní talk show s předními umělci – Bohumil Klepl, Jan Kraus, Ivana Chýlko-
vá a další.
Divadlo Mír:
www.youtube.com/channel/UC5WpgZI1bXjPHHi5JtmKEBg
Divadelní hry a improvizace.
Divadlo Husa na provázku:
www.youtube.com/channel/UCm_KiRCw4IQrgGbjG9TteAQ
Herci divadla čtou na pokračování Dekameron.

Další záznamy chystá Divadlo Bolka Polívky, Národní divadlo Brno, Hudební divadlo Kar-
lín. Na stránce mall.tv najdete samostatnou rubriku #kulturažije, kde se již nyní nabízí velké 
množství záznamů divadelních představení či jiných uměleckých počinů.

Tip! Otevřete si YouTube nebo Facebook a do vyhledávání zadejte název vašeho oblíbeného 
divadla. Na jejich stránkách najdete aktuální informace a program, kdy a co budou vysílat.









Je tomu už víc než 14 dní, co padla v divadlech poslední opona a odezněl potlesk diváků. V sálech a halách utichly tóny nástrojů 
a vystavené exponáty v muzeích slouží jen usedajícímu prachu. Člověk, který je zvyklý na svůj obvyklý přísun kulturních zážitků a dob-
rodružství, začíná strádat.

My pomůžeme Itálii, která to rozhodně teď 
potřebuje víc, a pokud pak budeme potřebo-
vat my,  některý jiný stát pomůže nám.

Kdy jste se viděli naposledy?
Anna a Thomas:  Naposledy jsme se vidě-

li o Vánocích, maminka s dědečkem se sem 
chystali na Velikonoce, teď to nepůjde... No 
zkrátka se uvidíme později. 

Lidmila: Naštěstí existuje internet, s dětmi 
jsem denně v kontaktu. Skype zvládá i židlo-
chovický děda a s vnuky hovoří velice často. 
Ale osobní kontakt samozřejmě velmi chybí 
nám všem.

 Anna: Já vidím i pozitiva, která s sebou 
krize přinesla...Voda v benátských kanálech 
je čistá, v různých přístavech jsou dokon-
ce k vidění delfíni, není to fake news, jak se 
někde tvrdí. Výrazně se zmírnil smog v Pád-
ské nížině.

Lidmila: Speciálně pro italský národ je 
těžké dodržovat příkazy, oni žijí v demo-
kracii mnohem déle než my, a tím pádem 
mají mnohem svobodomyslnější uvažovaní. 
U nás přece jenom ještě mnozí pamatujeme 
totalitu a jsme zvyklí nařízení poslouchat. 
V tento moment je to dobře, hraje to v náš 
prospěch...
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Nelíbily se mi televizní projevy našich 
vládních zástupců o tom, jak Itálie situaci 
nezvládla. Itálie jen měla smůlu, že byla prv-
ní. Nikdo nevěděl, jaký to bude mít průběh 
a jak dramatické budou dopady. A ačkoliv 
počáteční opatření byla nedostačující, mys-
lím, že udělali vše, co v danou chvíli mohli.

Každý národ máme jinou povahu. V Česku 
šijeme roušky a Italové zpívají na balkonech, 

On-line rozhovor mezi italským Carré a Židlochovicemi
>> pokračování ze strany 19 děti kreslí obrázky duhy s nápisem Andra 

tutto bene „Všechno bude v pořádku“. Myslím 
však, že jsme na jedné lodi a Insieme ce la 
faremo „Společně to zvládneme“.

Anna a Thomas: Čechům radíme, aby 
respektovali nařízení a zůstávali co nejvíce 
doma. Je to jediný způsob, jak můžeme ovliv-
nit, aby se počet nemocných nezvyšoval. Těší-
me se zase za naší rodinou do Židlochovic.

 Zdroj: facebook.com 
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Jak využít čas, který nám byl dán? Sestavte si rodinou kroniku

Máme příležitost věnovat se rodině, 
ptát se a poslouchat příběhy našich babi-
ček a dědečků, dozvědět se více o svém 
rodě. Třeba moje babička jako 3letá žila 
za války s rodinou ve sklepě domu, neměli 
lékařskou péči jako my máme dnes, neměli 
internet a ani nakupování potravin z dálky, 
měli to podstatně těžší. Nyní máme mož-
nost spojit se s rodinou a zjistit něco více 
o svém rodě, jak přežívali těžké i ty lepší 
časy a dozvědět se tedy i o nás samotných.

 
JAK ZAČÍT S KRONIKOU
Sběr všech dostupných dokladů

Začněte u sebe doma. Vyhledejte rodné, 
oddací a úmrtní listy, parte, domovní lis-
ty, vysvědčení, tovaryšské listy. Velmi dob-
rým vodítkem jsou rodinné fotografie, kde 
zezadu můžete najít data událostí i jména 
předků. Dalším vhodným dokumentem je 
prohlášení o rodovém, tzv. nežidovském 
původu, které bylo vyžadováno za protek-
torátu Čechy a Moravy, vojenské a pracovní 
knížky, pozemkové doklady např. z katastru 
nemovitostí atd.

ZDROJE
Komunikace s příbuznými

Obraťte se na své příbuzné o pomoc 
s vyhledáním dokladů a fotografií, které jste 
nenašli u sebe doma. Vyptávejte se na jména, 
místa, povolání a příběhy.

Další zdroje bádání
Živá matrika. Zde jsou uložené rodové 

zápisy předků od současné doby zpět do 
minulosti: zápisy narození 100 let, oddací 75 
let, úmrtní 30 let.

Podmínky žádání a postupy si můžete 
vyhledat zde:

Eva Gärtnerová, genealožka
Židlochovice

www.mvcr.cz/clanek/matriky-nahlizeni-do-
matricnich-knih-a-sbirky-listin.aspx.

Ceny se na matrikách za vyhledávání úda-
jů se liší, někde si účtují 15–50 Kč za jeden 
matriční zápis, jinde 200 Kč / 1 hod bádání.

Matriky starší více let se dále přesouva-
jí do Státních oblastních archivů. Nejdříve 
si zjistěte lokalitu, kde se např. narodil pře-
dek, poté zjistíte např. přes www.mapy.cz, do 
jakého okresu oblast narození spadá, a poté 
zvolíte ten správný Státní archiv (www.gene-
alogie.cz, sekce digitalizace). U každého je 
i přímo webový odkaz na konkrétní archiv, 
který potřebujete. Pozor, každý archiv má 
jiný postup zobrazování a bádání v matri-
kách! Také je důležité, abyste si hlídali, jaké-
ho vyznání (katolického, evangelického či 
židovského) byli předci, podle toho se volí 
matriční kniha.

Další pomůckou, kterou doporučuji pro 
správné zvolení matriky, je Místopisný lexi-
kon, např. od autora Hosáka.

Webové programy
Např. Ancestry.nethar.cz je zdarma šířený 

genealogický program, který umožňuje vklá-
dání informací o příbuzných s následným 
vytvořením stromu života. Je-li pro vás práce 
s počítačem nedostupná, je možnost oslovit 
profesionálního genealoga, který vše vybádá, 
oslovit lze i státní archiv.

 Pro „domácí“ vypracování rodinné histo-
rie dobře poslouží Strom života naší rodiny 
– Kniha pro zaznamenávání rodokmenu 
a rodinné historie od Moniky Kopřivové. 
Jednoduchým způsobem, navíc ihned po 
ruce, je stažení  šablony stromu života z Goo-
glu. Do vyhledávače si zadejte např. Rodo-
kmen šablona, šablonu si vytiskněte a do něj 
pak vypisujte údaje.  Začněte současností  
- vaše děti, vy, vaše rodiče a postupujte dál 
do minulosti. Kromě jmen zaznamenávejte i 
data a místa událostí: narození, svatby, úmrtí. 
Toto hravě zvládnou i větší děti, těm menším 
určitě rádi pomůžete.

Zdroj: www.odkudjsme.cz

ČT3 – nový kanál v nabídce České televize přináší oblíbené filmy a seriály

ČT3 svým zaměřením potěší především 
seniory, kterým nabízí pořady z archivu 
a programových fondů České televize, 
tematické magazíny i základní informační 
servis. Chybět nebudou ani seriály, talk-
show nebo záznamy koncertů natočených 
v období od 60. do 90. let. Vysílání kanálu 
ČT3 bylo zahájeno v pondělí 23. března 
2020 v 9:00.

V případě Selfnet TV se vám kanál zob-
razí na konci seznamu kanálů (u set-top-
boxu), na mobilních zařízeních a ve webové 

Zdroj: selfnet.cz verzi jej najdete na 10. pozici (za kanálem 
ČT1 JM).

U služby Digitální televize by se vám 
kanál měl zobrazit v SD i HD verzi. Pokud 
tomu tak není, přelaďte si:

ČT3 HD – 330 MHz, QAM 256
ČT3 SD – 370 MHz, QAM 256
HD verze kanálu se nezobrazí u starších 

SD set-top-boxů (Handan CV5000 a Kaon 
KCF-ES270). SD verze kanálu je dostupná 
i v doplňkové programové nabídce DVB-T 
(frekvence 522 MHz).

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM: 533 383 335





Smějeme se s Facebookem



Bledule, symbol nastupujícího jara / foto:  P. Válek

Letošní zima byla z pohledu milovníků zimních radovánek velmi nepovedená

V době, kdy se celý svět potýká s pandemií 
nového koronaviru, se můžeme podívat na 
trochu poetičtější téma, kterým je zhodnoce-
ní uplynulé zimní sezóny. Celkově byla zima 
v naší oblasti velmi teplá a srážkově průměr-
ná (a také téměř bez sněhu), na horách byla 
spíše podprůměrná. A teď trochu podrobněji 
k jednotlivým měsícům.

Poslední měsíc minulého roku byl svým 
průběhem velmi vzdálen představám zimní-
ho měsíce, a tak i vánoční svátky byly opět 
bez sněhu. Počasí bylo proměnlivé a cel-
kem bohaté na srážky (zejména víkend před 
Vánoci). V polovině měsíce se sníh přece 
jen objevil a příroda krátce navodila vánoč-
ní atmosféru. Občas trochu mrzlo, zejména 
v první polovině měsíce a poslední víkend 
roku. Přes den teplota většinou vystupovala 
nad +5 °C, občas se dostala i nad +10 °C.

První měsíc roku 2020 svými projevy také 
neodpovídal ročnímu období. Charakteris-
tické bylo „teplé“ inverzní počasí se zataženou 
oblohou. V první polovině převládaly spíš 
kladné teploty (většinou kolem +5 °C), ve 
druhé polovině bylo pod nízkou oblačností 

Ing. Karel Král 
Židlochovice

chladněji a občas jsem zaznamenal i celoden-
ní mráz. V posledních dnech přišla změna 
v podobě západního proudění a výrazného 
oteplení (poslední den byl rekordní). Srážek 
bylo po celé období relativně málo. V polovi-
ně měsíce se objevilo sněžení a slabá sněhová 
pokrývka, která rychle roztála.

Poslední zimní měsíc začal rekordně tep-
lým počasím prvního víkendu (+15,5 °C). 
Následovalo pravidelné celoměsíční střídání 
chladnějších období v pracovní dny (tep-
lota mezi +5 °C a +9 °C) a teplých víkendů 
(teplota kolem +12 °C). Srážek bylo relativně 
dost, ale byly většinou slabé a až na výjimky 
dešťové.

Za celé zimní období vyšla průměrná tep-
lota +3,04 °C, což představuje silně nadprů-
měrnou odchylku +2,65 °C (téměř o 1,5 °C 
vyšší než předchozí zima). Nejchladnějším 
měsícem se stal leden. Srážek spadlo ve 
formě deště (a zanedbatelně sněhu) celkem 
69 mm a tedy průměrných 93 % normálního 
množství. Nejnižší teplotu jsem zazname-
nal 7. ledna s hodnotou –6 °C, na nejvyšší 
hodnotu +15 °C vystoupila teplota první 
únorový den. Celkem mrzlo ve 48 dnech, 
celodenní mráz jsem zaznamenal v 9 dnech. 
Sněhová pokrývka ležela pouze 3 dny (2 cm). 
Zima tedy byla z pohledu milovníků zimních 

radovánek velmi nepovedená.
Nyní už máme jaro v plném proudu, a tak 

si přejme, aby komplikace způsobené celo-
světovou pandemií brzy odezněly, a my jsme 
mohli plně využívat jarní počasí k výletům 
do okolní přírody.
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Zahradník na zahradě: Duben

Zahrádkářský informátor
vybral Jan Urbánek

PŮDNÍ ŠKRALOUP
Je znám jako nepřítel kyslíku v půdě. 

Uválíme-li nebo ztužíme-li jiným způsobem 
půdu s výsevy, dochází již po první závlaze 
nebo po dešti k tvorbě škraloupu a pak je 
nekonečná cesta okopávání a zalévání zaháje-
na. Můžeme však použít vhodný jemný mulč 
nebo stačí pokrýt řádky s výsevy trochou ky-
pré humózní zeminy, která zabrání natrvalo 
vzniku škraloupu. Tvorbu škraloupu ury-
chluje i hnojení na povrch půdy. Proto raději 
přihnojujeme do mělkých rýh ve vhodné 
vzdálenosti 5–10 cm od mladých rostlin. Za-
mezením vzniku škraloupu na povrchu půdy 
zlepšujeme současně i podmínky pro rozvoj 
vhodných půdních mikroorganismů a tím 
vytváříme biologické podmínky k přirozené 
obnově půdní úrodnosti.

Dalším vážným následkem pro růst rostlin 
je při tvorbě škraloupu zvýšení půdní kap-
ilarity. Voda se tím rychle dostává k povrchu 
půdy a odpařováním se ztrácí. Je pak nahra-
zována vodou z hlubších půdních horizontů, 
a tak se dostává okysličená voda z půdy 
odparem pryč a voda spodní, bez kyslíku, 
zaplňuje prostor mezi pevnými půdními 
částicemi. Celá kořenová soustava se tím 

dostává do nevhodných podmínek, takže se 
plně nemohou uplatnit ani hnojiva, ani povr-
chová závlaha.

VINNÝ KÁMEN
Ve víně je zcela přirozený, a nelze pro-

to jeho vznik považovat za závadu. Je jen 
nepříjemný, dostane-li se do skleničky vína. 
Co vlastně vinný kámen je? Je to sůl sinan 
draselný a vinan vápenatý. Vyrábí se z něho 
i kyselina vinná, používaná do šumivých 
prášků a na zvýšení kyselosti vín. Má výz-
nam i léčivý. Působí na snížení otylosti, má 
močopudný účinek a účinek projímavý. Vin-
ný kámen je často usazen na stěnách sudů, 
kde bylo uloženo víno.

NEZAPOMÍNEJTE NA PROBÍRKU 
KVĚTŮ NEBO PLODŮ

Jde o agrotechnický zákrok, který u nás 
dosud není dostatečně rozšířen. Náleží však 
mezi stejně důležité jarní práce, jako je fy-
topatologická ochrana postřiky nebo hnojení. 
Vhodnější je probírka květů, je však nejistá 
ve svém konečném důsledku. Ještě v květnu 
totiž může dojít k poškození mrazíky nebo 
suchem, a to jsou vše nepředvídané kom-
plikace. Odstraňováním části květů snižujeme 
i pastvu včelám. Proto raději volíme 
probírku mladých plodů. Odštipujeme nebo 
odstřihujeme vždy nejdříve plody slabé, ne-

mocné a nepravidelně vyvinuté. Pak teprve 
další přebytečné. Při probírce plodů se řídíme 
tímto pravidlem: „Středně bohatá pravi-
delná násada plodů, která umožňuje vznik 
velkého prvotřídního ovoce, je podmínkou 
pro vyrovnanou a prvotřídní úrodu v příštím 
roce.“ Tímto zásahem podstatně ovlivníme 
i střídavou plodnost některých odrůd.

OPATRNĚ PŘI IMPREGNACI 
DŘEVĚNÝCH KŮLŮ

Jabloně, réva, stromkový angrešt a rybíz 
i okrasné dřeviny, zvláště růže jsou vážně 
poškozovány impregnačními látkami, které 
z kůlů pronikají do okolní půdy. Impregnační 
látky jsou všechny jedovaté pro kořeny rost-
lin, ať je to modrá skalice, anebo dehtové 
a jiné přípravky. K zamezení škodlivosti 
chemicky impregnovaných kůlů lze impreg-
novanou část obalit polyetylenovou fólií. 
Zcela neškodné je opálení konců kůlů až do 
vzniku dřevěného uhlí na povrchu. Docílíme 
toho rychlým hořením s velkým přívodem 
vzduchu s kyslíkem. Pak se kůl ponoří do 
vody.

Na zahrádce se učí člověk spravedl-
nosti a dobru. Můžeme tedy ve shodě 
s Beethovenem říci „Neuznávám jiné 

vznešenosti mimo dobrotu“.
J. Šikula



Z historie židlochovických domů: č. p. 23

Jan Hroudný
Vlastivědný spolek

Bohužel nelze s jistotou říct, kdy dům 
č. p. 23 vznikl. Nejstarší zástavba stála na 
náměstí Míru už ve 13. století, ale z té se do 
dnešních dní nic podstatného nedochovalo. 
Jádro domu č. p. 23 tak pravděpodobně po-
chází z 16. století, může však být i starší. 
Nasvědčuje tomu zejména valená klenba 
v přední části domu a v průjezdu, v jehož 
zadní části se dochoval dokonce i ornamenty 
zdobený renesanční portál. Dům tedy zřejmě 
patřil k těm honosnějším, bydlení v něm 
však z dnešního úhlu pohledu jistě pohodlné 
nebylo. Okna byla malá, stejně tak i pokoje. 
Domy tehdy nebyly postaveny těsně vedle 
sebe. Byly mezi nimi mezery (proluky), které 
měly zamezit šíření požárů, střechy domů 
byly totiž většinou doškové nebo šindelové. 
Většina domů měla také svůj vinný sklep.

Jan Burk ve své Historii židlochovických 
domů za léta 1609–1791 zmiňuje poprvé dům 
č. p. 23 v zápisu z roku 1612, kdy byl prodán 
jisté Kateřině, vdově po Janu Krčmovi. K sa-
motnému domu náležely i další nemovitosti: 

pole, vinohrady, zahrady a louka. Jeho hodno-
ta byla tehdy poměrně vysoká, dosahovala až 
ke třem tisícům moravských zlatých (včetně 
movitého majetku – převážně zemědělského 
a vinařského náčiní a hospodářských zvířat). 

Stavební rozvoj Židlochovic však nepříznivě 
ovlivnila třicetiletá válka (1618–1648) a s ní 
související pohromy. Nevíme přesně, jestli 
se velké požáry města v letech 1632 a 1642 
přímo dotkly domu č. p. 23, zápisy v Burkově 
knize to výslovně nezmiňují. Cena domu 
však klesala a ke škodám přišel mj. špatným 
hospodařením jednoho z majitelů. Mezi 
lety 1625 až 1630 jej vlastnil Kryštof Rožiek 
a přivedl na něj „veliký zmatek a spustnutí“. 
Majitelé se poté sice vystřídali, hospodářství 
se však stále nedařilo přivést do dobrého 
stavu.

Vše se změnilo v roce 1674, když jej koupil 
řezník Václav Rohožka. Jeho rodina poté 
na domě svědomitě hospodařila a vlastnila 
jej až do 19. století, kdy v něm sídlila pošta. 
Vnuk a pravnuk Václava Rohožky – Jan Jiří 
Rohožka a Antonín Rohožka – se ostatně 
také stali poštmistry. Pokud porovnáme his-
torické mapy, zjistíme, že během 19. století 
pravděpodobně došlo také k přestavbě zad-

ních částí domu. Z map také víme, že se za 
domem nacházela zahrada s ovocnými stro-
my a hospodářská budova, pravděpodobně 
stodola nebo větší kůlna. 

V roce 1841 dům koupila rodina Topolan-
ských, která jej vlastnila déle než půl století. 
Z dalších majitelů lze zmínit sbor německých 
dobrovolných hasičů (Freiwillige Feuerwehr), 
který jej koupil v roce 1892 a na zahradě post-
avil pro svoje potřeby hasičskou zbrojnici. 
Dům měl dříve také podloubí, to však bylo 
zbouráno na začátku 20. století. Po konci války 
a odsunu německého obyvatelstva hasičský 
sbor zanikl. V roce 1969 byla v domě zřízena 
vinárna „U Žerotínů“. Při některé z úprav 
byla bohužel zničena historická fasáda (ze-
jména nadokenní římsy). Na závěr lze říct, 
že i když tento dům možná na první pohled 
nepředstavuje architektonický skvost, patří 
v Židlochovicích k těm nejstarším a skrývá se 
za ním dlouhá a poměrně zajímavá historie. 

Hlavní prameny:
BURK, Jan. Historie židlochovických domů 

a jejich držitelů za léta 1609–1791.
SMUTNÝ, Jiří. Židlochovické hospody.

Vlastní výzkum uskutečněný ve spolupráci
s Ing. Hanou Hanzlíkovou.
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Dům č. 23 v historii / foto: archiv T. Dratvy Dům č. 23 v roce 2020 / foto: M. Moudrá

Vít Funk
redakce

„Odevzdal lžíci“ aneb Česká a německá pořekadla ve srovnání

V každém jazyce se vyskytují mnohá rčení, 
pořekadla a přísloví, která okořeňují rozho-
vor tak dobře jako kmín polévku. Jedná se 
o ustálená slovní spojení (neboli frazeolo-
gismy), které jsou dědictvím našich předků. 
Rčení a pořekadla jsou krásným důkazem 
lidové moudrosti, ale i smyslu pro humor. 
A protože stejně jako naši pradědové a pra-
babičky zažíváme i my podobné každodenní 
situace, zůstávají jednotlivá pořekadla i dnes 
aktuální.

Když se podíváme na nejznámější němec-
ká přísloví, zjistíme, že jsou těm našim velmi 

ČESKÉ RČENÍ NĚMECKÉ RČENÍ DOSLOVNÝ PŘEKLAD

Nemít všech pět pohro-
madě.

Nicht alle Tassen im Schrank 
haben.

Nemít všechny šálky ve skříňce.

Natáhnout bačkory. Den Löffel abgeben. Odevzdat lžíci.

Mnoho psů – zajícova smrt. Viel Ameisen fressen einen 
Löwen.

Mnoho mravenců sežere 
jednoho lva.

Kovářova kobyla chodí 
bosa.

Auf des Fleischers Tisch kommt 
selten ein saftiger Braten.

Na řezníkův stůl přichází málo-
kdy šťavnatá pečeně.

Slibovat modré z nebe. Jemandem goldene Berge 
versprechen.

Slibovat zlaté hory.

podobná. Alespoň co se smyslu týče. Pokud 
bychom totiž některá pořekadla našich 
západních sousedů překládali doslovně, vy-
jdou nám poměrně vtipné fráze. V následující 
tabulce je vybráno pět českých přísloví, vedle 

kterých jsou jejich německé protějšky mající 
stejný význam. Vpravo je jejich doslovný pře-
klad, který nám může připadat směšný. Je ale 
možné, že ostatním národům by stejně vtip-
ně zněly překlady našich pořekadel. 
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Rubenova ulice – poč. 80. let 20. století / foto: T. Dratva

Stejné místo v říjnu 2019 / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
STEEL – Hrdinové, ROBERTS – Na 
hraně zákona, HARRIS – Když 
jsi odešel, FRENCH – Láska po 
řecku, LORENTZ – Vzpurná

Psychologické romány
SACKS – Všechno je lež, DANI-
ELS – Kukačka, VRBA – Prak, 
MACLEAN – Křižovatka života, 
LEUNENS – Nebe v kleci

Společenské romány
RIDKER – Altruisté, KULIN – Ptáci 
se zlomenými křídly, ALTISSIMO 
– Ukradené světlo, WOODFOLK 
– Krása, která přetrvává

Historické romány
GRMOLEC – Jošt, BAUER – Kdo 
zradil krále, HRDLIČKA – Žebrá-
kova pomsta

Romány českých
a slovenských autorů
VÁŇOVÁ – Mlsná huba, HADJ 
MOUSA – Šalina do stanice 
touha, ČECHOVÁ – Baletky, 
PROCHÁZKOVÁ – My kacíři

Detektivní romány
a thrillery
KUTSCHER – Lunapark, MINIER 
– Na okraji propast, KARA 
– Fáma, DRISCOLL – Chladná 
jako krev, AHNHEM – Osmnáct 
pod nulou

Fantasy a sci-fi romány
GOSS – Případ alchymistovy 
dcery, PEARSON – Zlodějský 
tanec, Zlodějská přísaha, HOR-
NOVÁ – Žít navěky

Literatura faktu
FÉNELON – Osvětimský orchestr, 
BAROCH – Mengeleho dvojče 
A-782, DRONFIELD – Chlapec, 
který následoval svého otce do 
Osvětimi

Životopisy
KOTÍKOVÁ – Hana Mašková, 
MOUČKOVÁ – Hlavou proti 
zdi, SUBERCASEAUX – Robert 
Schumann: Hudba pro Kláru, 
KOVAŘÍKOVÁ – Herecké balady 
a romance

Cizojazyčná literatura
PODLESNYCH – Ruské pohádky, 
ČAPEK – Viaje a Espaňa = Výlet 
do Španěl, POE – The Famous 
Stories

Tereza Ramba: DobroDruhům

Nejde ani tak o cestopis, ale spíše o pohled na život a na svět. 
Číst tuto knihu je jako meditovat. Je složena z úryvků, prou-
du myšlenek, postřehů a fotografií z cest české herečky Terezy 
Ramby. Není to zbytečně filozofující čtení, je vtipné, s přesnou 
dávkou ironie.

pokračování na straně 25 >>



Autorka knih o Harrym Potterovi
Nejznámější kniha Boženy Němcové
Část postroje na krku koně 
Slitina mědi a cínu
Jméno fenky z pohádky Karla Čapka 
Světoznámý parník, který roku 1912 ztroskotal
Americký seriál z prostředí korejské války
Autor rozsáhlého epického románu „Pán prstenů“
Odborný název pro nástroj „basa“
Řeka protékající městem Olomouc
Fiktivní španělský šlechtic v černé masce ochraňující slabé
Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu: Jaroslav…

TAJENKA:
Název prvního československého filmu, který obdržel Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Byl 
natočen roku 1965 na motivy stejnojmenné novely spisovatele Ladislava Grosmana.  

(rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje)

Rozluštění tajenky z minulého čísla:  Julius Caesar 

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

Nové knihy

Audioknihy
PRIESTLEY – Příšerné příbě-
hy vánoční, HAVLÍČKOVÁ 
– Logopedické písničky, ZEMAN 
– Cesta do pravěku, ZEPEDA 
– Černý trikot

Naučná literatura
BAUMANN – Řez a tvarování 
dřevin, MARŠÁLEK – Moderní 
česká cukrařina, PERRY – Kéž by 
to naši četli, SVOZILOVÁ – Pro-
jektový management

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
FISCHEROVÁ – Plác, tác, bác, 
DUDEK – Kočka leze dírou, 
BRAUN – Vítej na stavbě

Pohádky
KOŽÍŠEK – Špalíček pohádek a 
básniček, ZEMANOVÁ – O kou-
zelném semínku, KŘIŠŤANOVÁ 
– Vlk a sedm kůzlátek

Pohádkové příběhy
POSPÍŠILOVÁ – Dědečkovy poví-
dačky, DAHL – Vilda a pidipís-
kové, DAZE – Zázračné koťátko, 
NORDQVIST – Dort pro Fiškuse

Humoristické příběhy
GREEN – Kája super frája: Holky 
jsou nemožný, PATTERSON 
– Superhrdina ze základky, NEU-
BAUEROVÁ – Vtipy pro děti

Fantasy romány
HOLMES – Strážkyně brány 
1: Dědictví, DUNCAN – Hříšní 
světci, PRÁŠKOVÁ – Mágové z 
Agarveny, 

Detektivní a dobrodružné 
příběhy
BREZINA – Netvor z hlubin, ŽÁK 
– Žeberův odkaz, BOSCH – Jmé-
no této knihy je tajné, BRADLEY 
– Poslední tóny z krypty

Young adult romány
OLIVER – Zmizelé dívky, ŠTUL-
COVÁ – Bratrstvo růže

Komiksy
TELGEMEIER – Ségry, Úsměv, 
Duchové

Naučná literatura
POSPÍŠILOVÁ – Muzikálové 
pohádky, ČERVINKA – Hurá na 
tábor!, DUNGEL – Jak se maluje 
prales, SEKANINOVÁ – Encyklo-
pedie obyčejných věcí

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

KříŽidle Víta Funka

pozvánka / oznámení

MORAVSKÁ GALERIE
prohlídka výtvarných děl v pohodlí domova

Všechny předměty, které má Moravská galerie ve svých 
sbírkách, jsou dostupné v databázi:

http://sbirky.moravska-galerie.cz/katalog.

Můžete se do ní dnes ponořit a vynořit se až za pár týdnů.
Z obrazů, soch a dalších uměleckých děl ve sbírkách pro 

vás budeme vytvářet i interaktivní zábavu – třeba z pondělí 
uděláme den instagramových a facebookových stories,

můžete se těšit na hádanky a kvízy! 

ilustrace: V. Betášová 

25Volný časwww.zidlochovice.cz

NAŠIM JUBILANTŮM

Všem našim jubilantům,
kteří slaví významná životní 

jubilea v době karantény,
srdečně blahopřejeme

a těšíme se na osobní setkání
u vás doma hned,

jakmile to současná situace 
dovolí.

                                          
Ing. Jan Vitula, starosta a KPOZ
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rubriku připravuje
Milena Moudrá

Zeptali jsme se:  Stavby ve městě

Ve městě v současné době probíhají tři 
velké stavby – komunitní centrum, denní 
stacionář a výstavba školní jídelny s pavilo-
nem přírodních věd. Komunitní centrum 
a stacionář mají být předány do užívání 

v červnu tohoto roku. Hrozí s ohledem na 
stávající nouzový stav v zemi nedodržení 
termínů?

Všechny stavby písemně avizovaly, že ny-
nější situace může ohrozit termín dokon-
čení stavby a samozřejmě i cenu stavby. 
Upozornily na možné nedostatky s počtem 
pracovníků, problémy s dodávkou materiálů 
a jejich nákupem, možné problémy v komu-

nikaci s dodavateli z důvodu menšího počtu 
pracovníků atd. Konkrétní termíny a ceny 
však zatím nepadly. Pracovní režim omezený 
není, ale i pracovníci na stavbě musí pracovat 
s rouškami a přizpůsobit se situaci, odpovídá 
Ing. Kateřina Cmarková, vedoucí Oddělení 
investic a místního hospodářství.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Zajištění manželé hledají byt pro nový začátek.
Tel. 736 154 528.
Rodina se rozrůstá, tak potřebujeme větší dům ( 4+1,5+1). 
Nabídněte. Tel.: 604 959 361.





19Inzercewww.zidlochovice.cz

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







krevní plazmu?

Krevní plazma obsahuje látky, které 
jsou nezbytné pro zachování imunity 

-

-

-

-

-

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

Chcete prodat Vaši nemovitost?

•

pro konzultaci ZDARMA

inzerce

ČISTÍME KOBERCE, MATRACE a ČALOUNĚNÝ

Objednávky  a více informací na:  792 466 199

NÁBYTEK (sedačky, křesla, židle, taburety, ...)

Nebo nám napište na:  info@azhospodyne.cz
www.azhospodyne.cz

Základní škola Židlochovice přijme školníka na plný úvazek 
Pracovní zkušenosti v oboru elektro, instalatérství, údržba budov, strojů a zařízení výhodou. 

Předpokládaný nástup 1. července 2020.
Životopis zašlete na adresu vladimir.soukop@zszidlochovice.cz nebo jinak doručte do školy do 22. dubna do 12:00 hodin.

Do ordinace praktického lékaře v Blučině hledáme zdravotní sestřičku
Nástup možný od 1. června 2020 | Bližší informace na tel.: 775 573 375 nebo 608 898 600

Za budovou základní školy roste nová jídelna a pavilon, březen 2020 / foto: J. GošVe dvoře komunitního centra vznikají krásné zídky / foto: M. Moudrá

Milé děti, malujete rády?
Namalujte obrázek ve veselých jarních barvičkách a umístěte do oken domu, kde 
bydlíte.  S vaší pomocí si vyzdobíme  Židlochovice a uděláme krásné a veselé Veliko-
noce pro všechny, protože když nemohou Velikonoce k nám, půjdeme jim naproti 
my. 

Tak s chutí do toho! 
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