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V poslední době se hodně hovoří 
o zadržování vody v krajině. Jak se k tomu-
to tématu staví Židlochovice? Máme 
nádrže, zasakujeme?

Tento problém je velmi složitý a zjednodu-
šování ve smyslu „zasákneme, když naprší“ 
je jen částečným řešením. Celá problematika 
totiž souvisí s vypouštěním množství uhlíku 
do atmosféry. Hodnoty jsou tak vysoké, že 
změny planetárního klimatu jsou už jasně 
viditelné, a otázkou je, zda nám pomůže 
laskavější chování k přírodě, když nebude 
pršet.

Jan Vitula: Voda je a bude stále vzácnější, a je třeba s ní dobře nakládat

Vím, že hovořit o nedostatku srážek se 
může někomu zdát v době, kdy prší téměř 
denně, vtipné, bohužel dlouhodobý moni-
toring prokazatelně dokazuje sestupnou 
tendenci. A když neprší, není co zasakovat. 
Nepopírám, i toto opatření je velmi důležité 
a vodu, když už padne, je potřeba zadržet. 
Nedostatek vody v krajině je ale nutné brát 
jako komplex problémů a musíme se bavit 
o všech možných opatřeních.

Proto jsme v Židlochovicích s vodou 
začali pracovat už asi před 20 lety, kdy jsme 
založili první mokřad u čističky a později 
na Líchách. Mokřad však změní jen místní 
mikroklima, v širším měřítku nemá na kra-
jinu významnější vliv. Z toho důvodu rozví-
jíme projekt na slepé rameno Svratky, o kte-

Milena Moudrá
redaktorka

rém jsem už hovořil. Je to jedno z opatření, 
které může pomoci výrazněji než mokřady. 
Vytvořením slepého ramene očekáváme, že 
se dostane více vody do podloží a zůstane 
v zemi jako spodní voda. Což je do budouc-
na jedna z nejvzácnějších komodit, kterou 
zde budeme mít.

Voda je a bude stále vzácnější, a je třeba 
s ní dobře nakládat. V tomto směru jsme ve 
srovnání s některými i většími městy napřed. 
Například i uvažovaná výstavba nové byto-
vé čtvrti Na Líchách by měla právě s vodou 
pracovat co nejlépe, zároveň i s co nejnižší-
mi emisemi. Protože pokud chceme vyřešit 
nejen dopady, ale i celý problém, tak se musí-
me do budoucna věnovat snižování emisí. 

Slavnostní otevření komunitního centra | 18. 7. 2020 
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S vodou souvisí i stále diskutované seče-
ní trávy ve městě. Nízký trávník snadno 
vysychá, vyšší udržuje vlhkost v půdě, ale 
láká klíšťata. Sekat, či nechat růst?

Aktuálně jsme na toto téma vedli deba-
tu s městským zahradním architektem 
Ing. Martinem Dratvou. Naším záměrem 
je rozšíření ploch, které by se sekaly pouze 
1–2krát ročně. Souvisí to i s vodou, neméně 
důležité je ale i zachování biodiverzity, pro 
kterou vytváří právě vysoký porost vhod-
nější podmínky. Za posledních 20–25 let 
poklesl totiž výskyt hmyzu až o neuvěřitel-
ných 75 %, z toho, přiznám se, mám velkou 
obavu, protože zde může velmi rychle nastat 
kolaps ekosystémů, ve smyslu, že jakmile 
zmizí hmyz, přestanou se opylovat rostliny 
na hmyzu závislé a s tím může dojít k pokle-
su počtu ptáků živících se hmyzem… a eko-
systémy se rozpadnou. To jsou velká rizika 
související se zemědělstvím a potravinami. 
Takže naše snaha sekat méně souvisí nejen 
s udržením vody v krajině, ale také s podpo-
rou udržení biodiverzity. Přestože hmyz nás 
velice často obtěžuje, je třeba si uvědomit, že 
pro ekosystém je naprosto nepostradatelný. 

Hovoříme o ekologii, o loukách pro 
broučky, na svém facebookovém profilu 
kritizujete používání Roundupu. Přesto 
ho pracovníci údržby města používají. 

Je pravda, že v některých místech ještě che-
mické ošetření probíhá, ale poměrně rychle 
směřujeme k jiným technologiím. Zkoušeli 
jsme zařízení, které při likvidaci plevele pra-
cuje s teplem, a i když to není tak účinné 
jako chemická varianta, jdeme jednoznačně 
tímto směrem. Metoda hubení plevele tep-
lem spálí rostlinu na povrchu, ale kořínky 
zůstávají neporušené, což v důsledku zna-
mená větší náročnost na čas i na pracovní-
ky a v konečném důsledku také na finance. 
I přesto všechno je to jediná rozumná alter-
nativa k chemii.

Používání Roundapu jsme už zcela elimi-
novali na volných plochách, pouze na chod-
nících je zatím chemické ošetření jedinou 
efektivní možností, jak se zbavit nežádoucí-
ho plevele.

V posledních dnech jste řešil jednu 
občansky velmi nepříjemnou věc. Jedná se 
o podvodnou činnost, která má v našem 
městě už nejednu oběť.

V souvislosti se sociálním bydlením jsme 
řešili případ člověka, který se vlivem šikov-
né manipulátorky dostal do takových dlu-
hů, že mu byl exekučně zabaven dům. Aby 
neskončil na ulici, hledali jsme pro něj byd-
lení. Dotyčný podal trestní oznámení a já jen 
doufám, že řešení se dostaví velmi rychle. 
Než však přijde, vidím možnost, jak zabránit 
dalším podobným případům, ve zveřejnění 
inzerátu nestandardního znění, který najdou 
čtenáři v závěru tohoto čísla Zpravodaje. 

Jsem rád, že inzerent sebral odvahu ke 
zveřejnění svého příběhu, protože se zjevně 
jedná o promyšlenou činnost provozova-
nou již delší dobu. Je to samozřejmě právně 
složité, ale v tomto okamžiku si myslím, že 
předcházet škodám a zabránit, aby nedochá-
zelo k okrádání dalších lidí, je důležitější než 
ochrana anonymity jisté osoby.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
velmi rád bych vás pozval na slavnostní otevření komunitního centra, které proběhne v sobo-
tu 18. července od 13 hodin. Těším se na setkání s vámi všemi. Ing. Jan Vitula, starosta

Novinky z městské kompostárny – zahájení prodeje kompostu

Ing. Kateřina Cmarková
odbor investic a místního hospodářství

Na přelomu roku 2013/2014 byla zahájena 
činnost městské kompostárny Židlochovi-
ce, která se nachází v areálu sběrného dvora 
na ul. Topolová. Její výstavba byla částečně 
financována z dotace OPŽP v roce 2013, pri-
oritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady 
a odstraňování starých ekologických zátěží 
(FS), primární oblast podpory 4.1 – Zkvalit-
nění nakládání s odpady.

Kompostárna slouží k efektivnímu využití 
biologicky rozložitelného odpadu z údrž-

by veřejné zeleně ve městě (posekané trav-
ní porosty, ořezané větve stromů, keřů). 
Do kompostárny je přijímán nejen odpad 
z údržby zeleně na pozemcích města, ale 
také „zelený“ odpad ze zahrad občanů. 

V roce 2017 proběhlo řízení o registraci 
hnojiva s názvem „Židlochovický kompost 
– organické hnojivo“, který si nyní mohou 
zakoupit i občané města. Vyprodukovaný 
kompost musí splňovat podmínky a limity 
dané registrací, a proto je každá várka čers-
tvého kompostu laboratorně prověřena. 

Občan při koupi kompostu obdrží i pří-
balový leták, ve kterém je popsáno složení 
kompostu, způsob dávkování a použití. 

Cena „Židlochovického kompostu“ byla 
stanovena následovně: 

Kompost 20l pytel – 20,– Kč 
Kompost 50l pytel – 50,– Kč

Jelikož se množství kompostu průběžně 
mění, prosím sledujte aktuální stav na webu 
města: www.zidlochovice.cz/cs/obcan/sluz-
by/sberny-dvur/ nebo případně volejte pra-
covníkovi kompostárny p. Kloboukovi: tel. 
608 108 406.





Nový lékař – ortoped-traumatolog v Židlochovicích

Oznamujeme,  že u MUDr. Holoubka v Columna Centru, Coufalíkovo nám. 78,  nově ordinuje
ve středu, čtvrtek a pátek od 8:00 do 14:00 hodin

ORTOPED-TRAUMATOLOG prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.
Více informací:  www.columna.cz/ortpedie-zidlochovice

Přerušení dodávky elektrické energie

Společnost E.ON Distribuce a. s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie
v úterý 21. července od 7:00 do 18:00 hodin.

Vypnutá oblast: Alšova, Bezručova č. p. 580, Kpt. Rubena od č. p. 539 a 616 po č. p. 920,
Lidická pravá strana od č. p. 648 po Alšovu, Žižkova včetně č. p. 526.

oznámení
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Rada města a zastupitelstvo 
na svých červnových zasedáních 
schválily finanční prostředky 
pro místní neziskové organizace. 
Žádost v letošním roce podalo 
22 spolků. Celkový objem financí, 
které byly mezi zájemce o dotaci 
rozděleny, činí 998 000 Kč. 

V tabulce v druhém sloupci 
můžete vidět výši schváleného pří-
spěvku pro konkrétní organizaci. 
V třetím sloupci Jiná podpora 
najdete číselné údaje (N = nájem, 
E = energie) pouze u organiza-
cí, které provozují svou činnost 
v městských objektech. V posled-
ním sloupci se nachází příspěvky 
pro ty organizace, které hospodaří 
ve vlastních budovách a podaly si 
žádost na finanční příspěvek za 
účelem zhodnocení objektu.

Z důvodu pandemie a výrazné-
ho poklesu daňových příjmů do 
rozpočtu jsme byli nuceni provést 
výrazné škrty. Tato opatření se 
dotkla bohužel také kapitoly pří-
spěvku pro neziskové organizace. 
Z původně rozpočtovaných 1,6 
mil. Kč jsme byli nuceni částku 
snížit na 1 mil. Kč. 

Všem žadatelům o finanční 
příspěvek přejeme mnoho úspě-
chů při realizaci jejich bohulibých 
aktivit.

Příspěvky místním neziskovým organizacím pro rok 2020 jsou schváleny

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta

Organizace Rozhodnutí
RM a ZM 2020

Jiná podpora 
2020

Rozhodnutí
RM a ZM 2020

(zhodnocení nemovitosti)

FC Židlochovice 75.000
N 41.000

E 75.000

Junák, z. s. 50.000
N 15.000

E 11.000

Kynologický klub 50.000 N 15.000

MC Robátko, z. s. 60.000
N 32.000

E 33.000

Myslivecký spolek 50.000

Orel Židlochovice 80.000 80.000

Sbor  dobrovol. hasičů 100.000

Sdružení Židlochovice, z. s. 20.000
N 27.900

E 29.000

Dětský sbor Židlochovice 50.000
N 27.900

E 29.000

ŠAK Židlochovice 20.000

T.J. Sokol 100.000 100.000

ČZS Židlochovice 20.000

Římskokat. farnost Židlochovice 20.000

Art ZUŠ, z. s. 3.000

Vlastivědný spolek, z. s. 10.000

Škola tradiční lukostřelby 20.000

Fun Race z. s. 15.000

Výhonek, z. s. 30.000

Židlochovický Otakárek, z. s. 5.000

Pretorian, sportovní klub 20.000

Záchranná stanice pro českosl. ovčáky 10.000

Kanava 10.000

CELKEM 818.000 180.000

Polem nepolem – v přírodě chutnají špekáčky báječně / foto: M. Moudrá Neděle v předzámeckém parku / foto: R. Nováková

Léto v Židlochovicích: divadlo, oheň, setkávání



Výtěžek z činnosti bazárku poslouží k dobročinným účelům / foto: P. Hnilica
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 29. května 2020
výběr z usnesení
RM rozhodla:

podat námitku k návrhu aktualizace 
č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomorav-
ského kraje: 
1. Přehodnotit umístění koridoru „DS 50 
II/416 Vojkovice–Hrušovany, přeložka“ 
vzhledem k ochraně vodního zdroje Voj-
kovice, jehož ochranné pásmo I. stupně se 
nachází v těsné blízkosti koridoru.
2. Umožnit v koridoru „DS 50 II/416 Voj-
kovice–Hrušovany, přeložka“ realizaci 
přírodě blízkých opatření na řece Svratce 
(povodňový park).
uzavřít smlouvu o dílo s firmou DŘEVO-
SLAV s. r. o., Znojemská 254, Slavonice, 
IČO: 28077652, na doplnění dětského 
hřiště „U Lodě“ na sídl. Družba za cenu 
101 720,– Kč bez DPH. 
uzavřít smlouvu na akci „Radar na měření 
rychlosti – Nosislav“ s účastníkem zadá-
vacího řízení AŽD Praha s. r. o., se sídlem 







JUDr. Ludmila Čermáková
odbor vnitřní správy

Žirovnická 3146/2, Praha-Záběhlice, IČO: 
48029483.

RM schvaluje:
předání domu č. p. 273 k užívání Jednotce 
sboru dobrovolných hasičů.
zřízení přípravné třídy ve školním roce 
2020/2021 na ZŠ Židlochovice.
navrhované zřízení samostatných odděle-
ní v rámci Organizační složky Pečovatel-
ská služba města Židlochovice, a to:

Oddělení komunitní centrum
Oddělení denní stacionář,

s účinností od 1. 6. 2020 a následným jme-
nováním jednotlivých vedoucích daných 
oddělení.

RM 12. června 2020
výběr z usnesení
RM rozhodla:

na základě poptávky na dodavatele 
„Vybavení denního stacionáře nábytkem“ 
vybrat jako nejvýhodnější nabídku 
účastníka Draft Inc. s. r. o., Spodní 674/10, 
Brno, IČ 63483009.
vypůjčit od obce Vojkovice pozemky 
p. č. 2369 a p. č. 2373 za účelem realizace 







–

–





a provozování přírodě blízkých opatření 
(povodňový park), a to po dobu trvání 
účelu výpůjčky.
uzavřít smlouvu o dílo s firmou Václav 
Bzenecký, Technické zařízení budov, 
Uherčice 254, IČ: 11500212, DIČ: 
CZ531013187, na úpravu kotelny v objektu 
DPS v ceně dle nabídky: 126.405,– Kč bez 
DPH.

RM schvaluje:
přijetí dotace z Operačního programu 
Zaměstnanost, výzva MAS Podbrněnsko 
na projekt „Péče o děti 1. stupně 
základní školy ve správním obvodu ORP 
Židlochovice II“.
dohodu o vytvoření společného školského 
obvodu spádové školy, jejíž činnost 
vykonává Základní škola Židlochovice, 
okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace, s obcí Přísnotice.
zřízení pracovní pozice právník města, 
zařazené pod kancelář starosty města 
Židlochovice, k datu 1. 9. 2020.









Město Židlochovice v rámci projektu pro 
lidi obtížně uplatnitelné na trhu práce zahájí 
2. července charitativní projekt „Komunitní 
bazárek“, ve kterém se bude nabízet použité 
šatstvo, obuv, dětské hračky aj.

Bazárek je primárně určen pro osoby 
v sociálně nepříznivé situaci v regionu ORP 
Židlochovice a je umístěn v prostorách býva-
lé Městské policie na ulici Komenského 38.

Otevírací doba:
pondělí 10:00–16:00 hodin
(polední pauza 11:30–12:00 hodin)
středa 10:00–16:00 hodin
(polední pauza 11:30–12:00 hodin)
pátek 9:00–11:00 hodin
Uvedené časy jsou zkušební, časem je 

možné je dle zájmu klientů upravit.
Uvítáme pomoc občanů, kteří mohou 

darovat již nepotřebné šatstvo. Pracovníci je 
připraví a nabídnou potřebným lidem k dal-
šímu použití.

Čisté šatstvo připravené v pytlích můžete 
přinést na adresu Komenského 38 – kdy-
koliv během otevírací doby. Kontakt Pavel 
Hnilica, mob.: 737 927 502, email: pavel.hni-
lica@zidlochovice.cz. 

Pytle s oblečením od vás také rádi odve-
zeme sami.







Mgr. Bc. Danuše Ursacherová
Sociální pracovnice komunitního centra

Komunitní bazárek pro osoby v nepříznivé situaci zahajuje provoz

oznámení

Hlasujte pro židlochovické informační centrum

Asociace turistických informačních center České republiky vyhlašuje anketu 
popularity Oblíbené informační centrum roku 2020.

Informační centrum Židlochovice můžete podpořit na: www.kampocesku.cz.
Hlasování probíhá od 21. června do 31. srpna 2020. 

Děkujeme za podporu. Informační centrum Židlochovice
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 Původní stav Sternova kříže / foto: M. Moudrá

Kamenný kříž z roku 1764 představuje 
z výtvarného i kulturně-historického hledis-
ka hodnotnou ukázku kvalitní dobové pro-
dukce v regionu působící kamenosochařské 
dílny. Pozdně barokní kříž s korpusem ukři-
žovaného Krista a jednoduchým podstavcem 
elegantní formy byl původně součástí rozsáh-
lejší sochařské výzdoby starého židlochovic-
kého kamenného mostu přes řeku Svratku.

Po zboření tohoto historického přemostě-
ní, které bylo nahrazeno roku 1897 novým 
ocelovým mostním dílem, došlo k přemístě-
ní kříže na nové místo ke křížení lesních cest 
kopce Výhon nad městem. Zde je tato kame-
nosochařská památka, obklopená důstojným 
sousedstvím vzrostlých lip, výrazným kraji-
notvorným prvkem a důležitým orientačním 
bodem. Především je ale cenným pozůstat-
kem barokního vnímání a chápání každo-
denního životního prostoru.

Současný stav uměleckého díla však již 
celou řadu let vykazuje značná poškození. 
Především je patrná dlouhodobá absence 
pravidelné údržby památky, což se projevu-
je různými negativními faktory významně 
degradujícími celkový estetický výraz a auten-
ticitu hmoty díla. Jsou patrné četné úbytky 
modelace povrchu vlivem eroze kamene, a to 
jak v případě sochy, tak i na architektuře pod-
stavce. Povrch sochy i podstavce je napaden 
mikroflórou (nárostem mechů a lišejníků) 
a dále se na povrchu projevují rezidua dru-

Sternův kříž je cennou připomínkou barokního vnímání krajiny

Ing. Jakub Kratochvíl
památková péče a ochrana zemědělského 
půdního fondu

U lesní cesty ve svažitém terénu kopce Výhon nad městem Židlochovice je již mnoho desítek let situován mohutný kamenný kříž se 
skulpturou ukřižovaného Krista. Pozdně barokní kříž je dle místní tradice dílem v Židlochovicích usazeného sochaře Johanna Sterna, 
pocházejícího ze Štýrského Hradce.

hotných krust, která negativně působí na ori-
ginální modelaci povrchu. Lokálně jsou patr-
né četné mikrotrhliny, které působí negativně 
zejména v zimním období, a v součinnosti 
se zatékáním a zamrzáním srážkové vlhkosti 
dochází k rozpadu hmoty díla. 

STERNŮV KŘÍŽ
KULTURNÍ PAMÁTKOU

Především z důvodu uvědomění si míst-
ního významu tohoto díla, ale také jeho 
současné situace a stavu, byl městem Židlo-
chovice v lednu 2019 podán podnět k Minis-
terstvu kultury na prohlášení kříže za kulturní 
památku, které tak učinilo ke dni 17. 1. 2020. 
V Ústředním seznamu kulturních památek 
jej tak nalezneme pod rejst. č. ÚSKP 106456 
– kamenný Sternův kříž.

OBNOVA KŘÍŽE
Bez ohledu na výsledek a rozhodnutí 

Ministerstva kultury ČR nechalo v únoru 
2019 město Židlochovice na základě výbě-
rového řízení zpracovat restaurátorský prů-
zkum a záměr obnovy Sternova kříže. Tento 
dokument zpracoval ak. sochař a restaurátor 
Mgr. Martin Slovák, s jehož výsledky práce 
se již dnes můžeme v Židlochovicích potkat. 
A právě v jeho ateliéru v Javorníku dnes kříž 
spočívá.

Vzhledem k tomu, že socha byla MK ČR 
prohlášena za kulturní památku, bylo mož-
no požádat, v rámci dotačního programu 
Podpora obnovy kulturních památek pro-
střednictvím obcí s rozšířenou působností, 
o dotační podporu na provedení odborné 
restaurátorské obnovy tohoto uměleckého 

díla. Město Židlochovice získalo z tohoto 
programu dotaci 128.000 Kč.

Mgr. Martin Slovák si tedy ve čtvrtek 
4. června v ranních hodinách kříž převzal 
a odvezl do restaurátorského ateliéru. Na 
místě kříže dnes naleznete jen odhalený 
základ společně se svatým obrázkem, který 
byl před transferem sochy opřen o jeho pod-
stavec. Návratu Sternova kříže se dočkáme ke 
konci tohoto roku.

VÝZNAM SOCHAŘSTVÍ
PRO KULTURU KRAJINY

V neposlední řadě je třeba říci, že nejen 
Sternův kříž a práce Sternovy dílny v našem 
regionu jsou kvalitním projevem rozkvětu 
pozdně barokního sochařství v prostředí jiho-
moravského venkova, kterým zde vyvrcholilo 
více než století trvající snažení o posvěcová-
ní kulturní krajiny fyzickým zobrazováním 
heroických postav katolického nebe. Sochař-
ská díla a kamenná či zděná drobná sakrál-
ní architektura, budovaná v českých zemích 
a v Podunají v různých podobách a v různých 
vlnách intenzity více než polovinu tisíciletí, 
pevně vrostla do krajinného rámce naší země. 
Spolu s dalšími krajinnými prvky, terénním 
reliéfem, skladbou porostů a vodních ploch 
či strukturou cest a toků dotváří podobu 
naší historicky-kulturní krajiny. Je ale také 
připomínkou existence dávné sakrální kra-
jiny, ideově ovládané kultovními stavbami a 
sochařskými díly, jejíž tvář přežívá doposud a 
je jedním z nejcennějších kulturních dědictví, 
které naše společnost má.Transfer sochy do restaurátorského ateliéru Martina Slováka / foto: J. Kratochvíl



Odp.: …ale nic se nesmí přehánět!!! Jak 
to teď vyrostlo, je už přehnaný!!!

Odp.: Já nevím, mně nepřijde, že 
zrovna tam je vysoká tráva nějaký 
problém. Kolik dětí a jak často se tam 
pohybuje? Úplně minimálně.

Odp.: Plně s vámi souhlasím. Ne-
jde jen o sucho, ale i hmyz má kde 
žít. Proti klíšťatům stačí repelent.

Tak tam děti nepouštějte, mají hřiště na 
každým rohu, tam je tráva posečená, nebo 
ne?          Já sem dneska lozil v metrové 
trávě a nemám ani jedno klíště, protože se 
klíšťata vysoké trávě vyhýbají.

Odp.: Mně se to i líbí víc neposekané,  je 
to přirozenější…

V čem je problém, že je ta tráva vysoká?             
Vždyť je to přece naprosto přirozené. Je 
to domov hromady breberek, které jsou 
taky potřeba. Jak píše Jan Vitula. Posekat 
jednou, max. dvakrát do roka (třeba už se 
termín blíží) a dost.

Odp.: Možná kdyby se to zastavělo, 
vyřeší se dilema sekat/nesekat

Odp.: To je asi nejhorší varianta…
Odp.: Jen jsem s nadsázkou a s ironií 
okomentoval situaci s tvorbou pralesu.

Podle mě je to super a klíšťata můžete 
chytit i v nízké trávě, a nebo i když proj-
dete pod stromem nebo nad vámi proletí 
pták, takže klidně i ve městě. Za mě 
spokojenost         

Odp.: Stačilo by posekat tu hroznou 
trávu u hřiště. Dětem tam vletí balón 
nebo  cokoli a musí do toho vlézt a ti 
malincí prcci, co se naučili chodit, tam 
chtějí chodit nejvíc.
















První dotaz na téma sečení trávy při-
šel 15. června na adresu města prostřed-
nictvím faceboku City of Židlochovice. 
Následně se rozpoutala bouřlivá debata 
o tom, co je a není dobré, pro koho je co 
dobré a pro koho ne. Výběr z šedesáti, 
leckdy i vtipných komentářů a odpovědí 
vypovídá o tom, že co hlava, to názor.

Nešlo by už něco udělat s tou trávou na 
sídlišti? Začínají se nám v ní ztrácet děti…

Odp.: Tuším, že loňský rok se tady váš-
nivě debatovalo o tom, že by se nemělo 
sekat… třeba si vaše žádosti vzalo město 
k srdci.

Odp.: Přesně… řeklo se nechat 
ladem… Je to tak lepší 

 
Motýle a to sucho… Očividně všeho moc 
škodí.

Odp.: To je přece paráda, jak se oteplí, 
oceníte zelenou hmotu pod okny.

Já už v ní ztrácím psa… 

To je náhodou dobrý, když se ti ztratí 
zlobivé dítě, můžeš si najít hodnější.

Odp.: Krásný to je, ale ty klíšťata v ní 
ne… 

Mohou hrát na schovku. 
Odp.: Pošlu děcko. Je poslední dny dost 
nesnesitelná.

Odp.: …Matka roku.

A já si letos hodně pochvaluju, že měs-
to vzalo na vědomí situaci se suchem 
a nechává na těchto místech trávu růst 
a seká jen pásy kolem chodníku a upro-
střed. Za mě hodně velký palec nahoru
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Mám pocit, že letos na jaře se (nejen) 
v Židlochovicích stala velkým tématem pro-
blematika způsobu údržby městských tráv-
níků. Zdá se, že lidé se začínají více zajímat 
o své okolí i v souvislosti s ekologií a nega-
tivními dopady klimatických změn na život-
ní prostředí. Z diskuzí (mnohdy vášnivých) 
mezi lidmi osobně i na sociálních sítích lze 
vyčíst, že názory na to, zda udržovat trávní-
ky jako klasické, krátce střižené, nebo spíše 
jako louky, se velmi různí. Chtěl bych pro-

Městské trávníky a louky: Údržba v souladu s podporou biodiverzity

to v následujících řádcích vysvětlit, jakým 
způsobem a proč město udržuje trávníky 
v intravilánu a blízkém okolí města.

VÝZNAM TRÁVNÍKŮ A LUK
VE MĚSTĚ 

Městské trávníky (výstižnějším výra-
zem je „travino-bylinná společenstva“) 
jsou plošně významným prvkem veřejné 
zeleně a příměstské krajiny a jsou výrazně, 
podobně jako dřevinná společenstva, ovliv-
ňována suchem. Druhové složení, způsob 
péče i rozloha trávníků ovlivňuje především 
mikroklima okolí a dále druhovou pestrost 
fauny, a to zvláště bezobratlých živočichů. 

Bezobratlí jsou v posledních letech silně na 
ústupu, a to jak početně, tak i druhově. Vli-
vem sucha posledních let i díky informacím 
o úbytku bezobratlých došlo ve společnosti 
k velké změně názoru na podobu trávníků. 
Najednou pociťujeme tlak ze strany veřej-
nosti, abychom udržovali trávníky takovým 
způsobem, který zajistí vyšší biodiverzitu 
i přínos pro mikroklima.

Z hlediska ekologie může být trávník (lou-
ka) velmi pestré společenstvo. Podle posled-
ních studií je louka nejstarším kontinuálně 
přítomným biotopem Evropy.

Ing. Martin Dratva
odbor investic a místního hospodářství

pokračování na další straně >>

Travička zelená, to je moje potěšení, to je moje peřina:  Jak to vidíte vy?

Readakce Zpravodaje dává 

BOREC MĚSÍCE

Klára Křikavová
Možná pro příště by se hodilo

Pro jednoho peřina, pro druhého doupě obtížného hmyzu a nepřehledný labyrint… S příchodem léta opět ožívá téma podoby travna-
tých ploch ve městě. Sekat, či nechat růst?

U nás na ulici dnes tedy sekání proběhlo. 
Bylo by možné se domluvit, aby to 
u našeho domu příště (nebo raději nikdy) 
nesekali? Právě jsme v procesu ničení 
plevele (potřeboval jsem ještě týden 
nesekat), a ten, kdo sekal, to evidentně 
nepoznal. Navíc je to strašně nakrátko… 
A taky se o to tady starám sám. Je to 
možné?

Odp.: Jan Vitula: Ano. Ozvěte se Martinu 
Dratvovi.
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Travnatá společenstva byla od pradáv-
na udržována pastvou zvířat – od mamutů 
a divokých koní až po dnešní skot, pastvu 
postupně částečně nahradili lidé kosením.

Na bezlesé biotopy a rozvolněné porosty 
dřevin připadá tak většina naší bioty, např. 
v České republice jsou vázány až tři čtvrtiny 
ohrožených druhů bezobratlých na bezlesí. 
Většina druhů hmyzu je vázána na druho-
vé bohatství stanoviště nebo na konkrétní 
tvary rostlin. Laicky řečeno, pokud chceme, 
abychom se na městských trávnících a lou-
kách potkávali s motýly či brouky, musíme 
jim k tomu vytvořit vhodné biotopy s pes-
trým druhovým složením a střídající se 
strukturou porostů. Kvetoucí rostliny jsou 
navíc hlavním zdrojem nektaru pro hmyz. 
Pravidelně krátce sečené trávníky s několika 
druhy travin a bez přítomnosti kvetoucích 
druhů rostlin poskytnou životní podmínky 
pro minimum druhů hmyzu. 

Dalším negativem nízko sečených trávní-
ků je nadměrný výpar vody. Naopak správně 
udržovaný porost druhově bohaté louky má 
kromě pozitivního vlivu na velkou biodiver-
zitu daného území i kladný vliv na snižová-
ní výparu vody a zlepšování mikroklimatu, 
nesporným bonusem je i krásný pohled na 
kvetoucí louku plnou motýlů.

Správná údržba druhově pestrých luk 
(platí pro plochy, u kterých se nepředpoklá-
dá intenzivní využívání veřejností):

pravidelné sečení 1x až 2x ročně, nejlépe 
v době metání trav
nejšetrnější pro sečení je ruční nářadí, 
dále pak lištová nebo bubnová sekačka 
– umožní přežití jedinců bezobratlých při 
kosení
mozaikovité kosení – vždy nechat v daném 
území část porostů neposečenou, tuto pak 
posekat nejdříve za 14 dní
ideální nechat posečenou hmotu několik 
dní proschnout a rostliny vysemenit, poté 
provést důkladné vyhrabání a odvoz sena









>> pokračování z předchozí strany

nesekat příliš nízko, zásadně ne v době 
veder a sucha
mulčování vysokých porostů je až krajní 
řešení, které vede ke snížení kvality louky.

SITUACE V ŽIDLOCHOVICÍCH
A nyní se vrátím zpátky k situaci v našem 

městě. Já osobně se snažím výše popsaných 
principů držet, a to s vědomím, že ve městě 
žijí kromě bezobratlých živočichů i lidé. Za 
posledních 15 let bylo ve městě a blízkém 
okolí založeno cca 11 ha lučních, druhově 
pestrých porostů. Postupným zkvalitňová-
ním údržby dochází k viditelnému zlepšová-
ní stavu a zvyšování druhové pestrosti těch-
to luk. V posledních třech letech měníme 
především vlivem mimořádně suché perio-
dy způsob údržby i pravidelně udržovaných 
městských parkových a rekreačních trávní-
ků. Plochy sečeme méně často a většinou na 
maximální výšku.

Vzhledem ke stávajícímu strojovému 
vybavení pro údržbu travnatých ploch nejs-
me schopni příliš snížit četnost sečení. Pro 
sečení parkových trávníků používáme rotač-





ní sekačky s mulčovací funkcí, kdy při správ-
ném, pravidelném sečení dochází k rozměl-
ňování posečené hmoty na drobné kousky. 
Výhodou je značná ekonomičnost – nemu-
síme sbírat, odvážet a zpracovávat obrovské 
množství biomasy, navíc jsou do trávníků 
při sečení vráceny živiny. Samozřejmostí je, 
že za horkého a suchého počasí se snažíme 
trávníky vůbec nesekat. Údržbu trávníků 
provádí z větší části město vlastními zaměst-
nanci, částečně externí firmy. Věřte, že není 
vůbec jednoduché vše naplánovat a uhlídat, 
aby péče o trávníky byla vždy ideální.

PLÁNY DO BUDOUCNA
V letošním roce zkoušíme některé dopo-

sud pravidelně sečené trávníky uprostřed 
města převádět na luční porosty. Na těchto 
plochách (např. Žerotínovo nábřeží, zahra-
da Robertovy vily) sečeme pravidelně pouze 
okraje kolem komunikací, střed ploch pone-
cháme jako louky, které budou posečeny 
maximálně 3x za rok. Pro kvalitní údržbu 
lučních porostů bude třeba zainvestovat do 
nové techniky, současné vybavení není ideál-
ní. Nadále pokračujeme v zakládání nových, 
druhově pestrých lučních porostů a stejně 
jako v minulých letech v zakládání kvetou-
cích trvalkových a keřových záhonů, často 
právě na úkor nízko sečených trávníků.

Na závěr bych chtěl poprosit občany, 
pokud vidíte někde ve městě problém s údrž-
bou trávníků, zavolejte prosím radši správci 
zeleně na tel. číslo 604 290 313. Tak jako je 
nesmysl sekat louku v biocentru za městem 
10x ročně, stejný nesmysl je na sportovních 
hřištích či v blízkosti květinových záhonů 
pěstovat divokou louku…

Zdroj:
časopis Zahrada – Park – Krajina, 2/2020, 
článek „Aby trávník nebyl zelenou pouští“, 

Ing. Vladimír Hula, Ph.D.

Rozkvetlá louka na Líchách / foto: M. Dratva 

Lesopark Líchy / foto: M. Dratva
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Mgr. Karla Jarošová
učitelka výtvarné výchovy 

Uměním proti trudnomyslnosti:
Výtvarná výchova na gymnáziu v době distanční výuky

V době distanční výuky jsem se rozhod-
la zadávat studentům takové úkoly, které 
budou kreativní, zábavné a tvořivé. Zároveň 
jsem jim představila vždy jednoho umělce, 
jehož tvorba může projasnit nejistotu a roz-
veselit den nejen studentům, ale i ostatním 
členům rodiny. Byla jsem velmi potěšena 
reakcí našich studentů, kteří velmi aktiv-

ně spolupracovali a posílali mi zpět úžasné 
fotografie jejich tvůrčí činnosti. Chtěla bych 
veřejnosti představit alespoň některé výsled-
ky na výstavě v komunitním centru v Židlo-
chovicích. Výstavu plánujeme na říjen 2020, 
nyní uvádím jednu fotografii jako pozvánku 
na tuto akci.

DALEKOHLEDím: 
časopis studentů Gymnázia Židlochovice na téma COVID-19

Epidemie a nemoci v historii

V dějepise se moc o nemocech, které 
trápily lidstvo v historii, neučíme, a já 
si myslím, že současná situace přímo 
vyzývá k tomu, abychom si o neduzích, 
které sužovaly naše předky, alespoň 
něco přečetli. Epidemií však bylo mno-
ho, proto jsem se zmínila pouze o těch 
nejvýznamnějších, nejznámějších a nej-
zajímavějších.

ANTONINŮV MOR (165–185) pro-
pukl v Římě v roce 165 našeho letopočtu. 
Jeho název je zavádějící, neboť to nebyl 
pravý mor (tzn. nebyl způsoben bakterií 
Yersinia pestis), ale zřejmě spalničky nebo 
neštovice. Trval dvacet let a vyžádal si pět 
milionů obětí. Nákaza se zřejmě do Říma 
dostala s vojáky vracejícími se z Orientu, 
a postupně se rozšířila do všech římských 
provincií.

MOR je nemoc způsobená bakterií Yer-
sinia pestis. Má tři formy: dýmějový, sep-
tický a plicní mor. Na člověka se přenesl 
přes blechy z krys. Nejprve napadá uzliny, 
které poté zčernají (dýmějový mor), a pak 
se rozšíří i do ostatních orgánů. V pokro-
čilém stadiu se přenáší kapénkami a napa-
dá plíce (plicní mor). Způsobil několik 
epidemií a pandemií:

JUSTINIÁNŮV MOR byl první histo-
ricky doloženou epidemií pravého moru. 
Vypukl v roce 541 v Konstantinopoli, tam 
se zřejmě dostal z Egypta nebo Etiopie. 
Rozšířil se po celé Byzantské říši a zabil asi 
čtvrtinu jejích obyvatel. Další vlny náka-
zy probíhaly až do osmého století, ty však 
nebyly tak rozšířené. Celkem si tato epi-
demie vyžádala odhadem přes 25 milionů 
obětí.

ČERNÁ SMRT vypukla na začátku roku 
1330 v Číně, odtud se rozšířila do celé 
Evropy, části Asie a severní Afriky. První 
vlna epidemie (1347) si vyžádala až 25 
milionů obětí. Řádila většinou šest měsí-
ců, pak sama od sebe ustala. Po čase se ale 
vracela a vybírala si svou daň v podobě 
dalších tisíců až milionů životů. 

V 15.–18. století se vlny moru vracely 
ve zhruba dvacetiletých intervalech, nikdy 
už však nezasáhly celou Evropu. Mezi 
větší epidemie z této doby patří třeba vel-
ký londýnský mor (1665–1666), který se 
podařilo vymýtit díky velkému požáru 
Londýna, mor v Itálii (1629–1631), vídeň-
ský mor (1679) nebo mor v Marseille 
(1720–1721).

Naposledy mor udeřil v roce 1885. 
Rozšířil se z Asie na všechny kontinenty 
a vyžádal si 15 milionů obětí, převážně 
v Indii (až 10 milionů obětí). Tuto pan-
demii považovala Světová zdravotnická 
organizace za aktivní až do roku 1960.

PRAVÉ NEŠTOVICE jsou prudce 
infekční nemocí, způsobenou virem, s vel-
mi vysokou úmrtností (až 100 %) u něk-
terých jejích forem. Díky soustředěnému 
programu očkování byly v roce 1980 pro-
hlášeny za zcela vymýcené. Předtím však 
zabily miliony lidí a výrazně přispěly při 
kolonizaci Ameriky k zredukování popu-
lace původních obyvatel až o 90 %. Vůbec 
první očkování bylo právě proti pravým 
neštovicím, a ty byly i první vymýcenou 
nemocí.

 
ANGLICKÝ POT je záhadná nemoc, 

která brala útokem Anglii mezi lety 1485 
a 1552, a to především v létě. Měla velmi 
rychlý průběh, oběti umíraly do 24 hodin. 

Mezi první příznaky patří neklid, zimni-
ce a závratě. Nakaženého pak začne bolet 
hlava a klouby, v krku a začne být unave-
ný. Této fázi se říká studený pot a trvá až 
tři hodiny. Druhá fáze, tzv. horké pocení, 
je provázena pocitem horka, rychlým pul-
sem a velkou žízní. Celý průběh nemoci 
doprovází silné pocení. Oběti umíraly na 
dehydrataci. Kdo přežil prvních 24 hodin, 
se většinou uzdravil. Zajímavé na této 
nákaze je, že na rozdíl od jiných nemocí 
napadala spíše bohaté, než chudé. Proč 
tomu tak bylo a co způsobilo tuto záhad-
nou nemoc, se dodnes nepodařilo zjistit.

CHOLERA je průjmové onemocně-
ní způsobené bakterií Vibrio cholerae. 
V minulosti se šířila vodou znečištěnou 
lidskými výkaly. Během 19. a 20. století 
způsobila šest pandemií a zabila miliony 
lidí. Dnes se vyskytuje hlavně v chudých 
oblastech s vysokou hustotou zalidnění.

ŠPANĚLSKÁ CHŘIPKA se na člově-
ka přenesla z ptáků, a to zřejmě v Asii, už 
o rok dřív, než v roce 1918 vypukla napl-
no. Způsobil ji virus chřipky A, subtyp 
H1N1. Přes cestující vojáky se dostala do 
USA, ti ji pak rozšířili do Itálie, Španěl-
ska, Británie a Japonska. Ze strategických 
důvodů se nikdo, až na Španěly, o nemoci, 
která zabíjí vojáky, veřejně nezmiňoval. 
Tak chřipka dostala označení španělská. 
Tato pandemie chřipky probíhala do roku 
1920, počet obětí se udává mezi 17 a 50 
miliony, některé zdroje uvádějí až 100 
milionů, to je tedy více obětí než v první 
světové válce.

Jana Scheerová, kvinta

Refrakce světla světlem
autorka: Andrea Sedláková
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Jak jsme mohli slyšet ve zprávách, ve 
Spojených státech poslední dobou číslo 
nakažených koronavirem stále stoupalo. 
Situace se však již zlepšuje. Na otázky nám 
v rozhovoru odpovídala paní doktorka 
Libuše Kopečková, která pracuje v nemoc-
nici v Coloradu.

Na začátek bych se chtěla zeptat, jak 
u Vás situace vypadala před dvěma měsí-
ci, když pandemie vypukla. Museli jste 
dodržovat nějaká opatření?

Ano, museli, opatření jsou ale v každém 
státě trochu jiné. Já žiji v Coloradu a my 
jsme museli zůstat doma. Ven se mohlo jen 
na nákup nebo do práce. Američani nejsou 
vůbec zvyklí poslouchat a hodně se jich cho-
valo, jako by se nic nedělo. Nenosili roušky, 
chodili ven a jezdili na výlety. Zavřely se 
samozřejmě také školy a děti běhaly venku 
a braly to jako prázdniny. Hodně lidí přišlo 
o práci.

Jaké to pro Vás je? Jaký máte pohled na 
tuto situaci?

Určitě to není nic příjemného. Někteří 
lidé si myslí, že byl koronavirus vytvořen 
uměle v laboratoři, ale já si myslím, že to 
pravda není. Jednou za čas prostě něco 
takového přijde. Když se člověk podívá do 
historie, tak může vidět, že takovéto nemo-
ci byly časté, například různé chřipky, cho-
lera nebo mor. 

Jste doktorka v první linii, jak to zvlá-
dáte? Je to náročné?

Zpočátku nikdo na ambulanci nechtěl, 
ale pak začalo chodit dost lidí. My se snaží-
me izolovat zdravé a nemocné, jak se dá. 
Pro nemocné jsme začali telemedicínské 
návštěvy. Já osobně jsem měla několik 
pozitivních dětí a všechny to zvládly doma. 
V nemocnici jsem se také starala o budoucí 
maminku. Bylo to zajímavé, celý ten proces 
izolace, když se miminko narodilo.

Teď se už situace trochu rozvolňuje, 
jak je to v USA se školou? Dětem teď sice 
začaly prázdniny, ale co do budoucna?

Školní rok je tady od půlky srpna do půl-
ky května. Děti skončily školu přes internet, 
ale zatím se neví, jak to bude dál. Tábory 
jsou zrušené a uvidí se, jestli se školy vůbec 
otevřou v tom srpnu. O univerzitách se říká, 
že bude výuka přes internet i příští rok.

Myslíte si, že vypukne i další vlna/vlny 
koronaviru? 

Jestli vypukne další vlna, to nikdo neví. 
Například v historii u španělské chřipky 
byly vlny dvě, jedna na jaře a druhá mno-
hem větší na podzim. Pravdou je, že většina 
respiračních virů vytváří problémy na pod-
zim, v zimě a brzy z jara. Během léta jsou 
chřipky a podobná virová onemocnění vel-
mi vzácná. Uvidíme, jak to dopadne. Bude-
me doufat, že další vlna už nenastane.

Barbora Kovarčíková, kvarta

O pandemi v přímém přenosu z nemocnice v Coloradu

Na on-line výuku už si nejspíše většina 
z nás zvykla. Nás ale zajímalo, jak se učí přes 
internet našim kantorům. Zeptaly jsme se 
tedy některých z nich na následující otázky: 
„Jak Vám vyhovuje on-line vyučování? Je 
pro Vás vyučování z domova lehčí, nebo 
těžší než normálně? Jak jste se s tím ze 
začátku vypořádal/a?“ Odpovědi naleznete 
níže. 

Mgr. Tomáš Kaválek
On-line výuka je pro mne nová výzva, kte-

rá má svá pro i proti. Líbí se mi na tom, že si 
mohu víc uzpůsobit svůj časový plán. Také 
jsem se díky tomu naučil mnoho nových věcí, 
stříhat video, komunikovat pomocí meetu, 
pracovat s platformami jako Google učebna, 
Umíme česky, Khanova škola. Na druhou 
stranu mi chybí pro mě to nejpodstatnější, 
běžný kontakt se studenty. Časově je pro mě 
určitě náročnější on-line vzdělávání. Nej-
dříve pro mne bylo těžké nastavit si časové 
hranice a neustále jsem hledal nové tipy do 
výuky, zadával úkoly a hlavně je opravoval. 
Ono, když máte v češtině poctivě projít texty 
svých devadesáti studentů například ve slo-
hu, trvá to velmi dlouho. Po nějaké době se 
mi to dařilo lépe, ale bez živých studentů mi 

trochu chybí motivace. Na druhou stranu 
mi on-line vzdělávání přijde skvělé v tom, 
že vnímám každého studenta a jeho prá-
ci zvlášť. I proto bych byl rád, kdybychom 
nějaké prvky toho, co jsme zažili, přenesli 
i do běžné praxe. Ještě bych měl zmínit jeden 
aspekt, který mi ztěžoval on-line vzdělávání 
– moje děti, které se také musely připravovat 
do školy a současně chtěly po rodičích, aby 
se jim věnovali. A toto skloubit je úkol pro 
supermany.

Mgr. Kateřina Žáková
On-line výuka mi nevadí, ale ani z ní 

nejsem nadšená. Myslím, že jsem se s ní na 
začátku vypořádala dobře. Nějakou základ-
ní práci s počítačem zvládám bez problémů 
a vymýšlet alternativní úkoly (kvízy, Kahoo-
ty atd.) mě baví. Zjistila jsem ale, že vůbec 
nejsem typ na homeoffice. Ze začátku se mi 
sice docela dařilo dodržovat denní režim, po 
dvou měsících mi ale začala docházet moti-
vace i nadšení. Po pár týdnech to ale naštěstí 
přešlo. Vyučování z domu je pro mě určitě 
náročnější než normální výuka. Opravo-
vat práci na papíře je jednodušší a rychlejší 
než na počítači. Chybí mi i kontakt s žáky 
a kolegy. Upomínání žáků, že jim chybí ode-

vzdat úkol, vypracovali jenom půlku nebo 
úplně něco jiného, navíc bere hrozně moc 
času. Stejně tak cítím, že i žáci jsou už una-
vení. Důležité asi je si práci nějak zpříjem-
nit a ozvláštnit. I když říkám, že je pro mě 
on-line výuka náročnější, doufám, že se z ní 
něco zachová. Všimla jsem si, že někteří žáci 
začínají pracovat mnohem víc samostatně 
a kreativně, a některé úkoly je dokonce baví. 
Snad to jim i mně vydrží i do dalšího škol-
ního roku.

Mgr. Karolína Otýpková
On-line výuka má své výhody i nevýhody. 

Líbí se mi osobní přístup k žákům, ale je to 
časově mnohem náročnější. Chybí mi spo-
lečné muzicírování ve škole. Výuka z domo-
va byla z počátku velmi zajímavá. Musela 
jsem se naučit zvládat více činností současně. 
Své pracovní povinnosti, zabezpečení chodu 
domácnosti, vyučování svých dětí a k tomu 
dělat kamarádku své 5leté dceři. Postupně 
se všichni členové domácnosti přizpůsobili 
a osamostatnili, zapojili se do vaření i úklidu 
a já začala dělat svou práci i přes den, ne jen 
v noci.

Julie Ondrová a Julie Čechová, tercie

Učitelská anketa: Jak jste se vypořádali s on-line vyučováním?

Rada města Židlochovice vyhlašuje konkurz na pracovní místo:

ředitele/ředitelky Mateřské školy Židlochovice.
Přihlášky doručte do 31. 7. 2020, do 13 hodin na adresu: Městský úřad Židlochovice, Nádražní 750, Židlochovice.

Bližší informace naleznete na webových stránkách města v sekci Úřední deska.

oznámení
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Jak jste jistě zaznamenali, v loňském roce 
se do našeho města vrátily židlochovické 
kroje, které zde několik desetiletí nebyly 
viděny. Jejich majiteli jsou členové spol-
ku Kanava. Spolek Kanava byl založen na 
konci roku 2019 s cílem podpořit jednot-
livce i kolektivy rozvíjející lidové umění a 
současně také zavdat důvod ke společnému 
setkávání milovníků folkloru jakéhokoliv 
věku. 

Od listopadu velmi rádi uvítáme v našem 
spolku další nadšence do folkloru, kteří 
budou ochotni investovat svůj čas a svoji 
energii do této činnosti. Pořízení kroje sice 
není levnou záležitostí, ale vznikem spolku 
vyvstala také možnost čerpání dotačních 
fondů, v čemž nezahálíme a intenzivně se 
snažíme umořit částečné náklady alespoň 
touto formou.

V loňském roce jste nás mohli vidět při 
různých příležitostech, jako pochod čertů, 

Zaniklé zvyky Židlochovic bude šířit KANAVA, nový spolek ve městě 

KANAVA 
členky spolku

Detail šátku ženského židlochovického kroje
foto: spolek KANAVA

otevírání vlakového terminálu, burčáko-
vé slavnosti a samozřejmě hody. Do konce 
letošního roku bychom rádi uspořádali sva-
tomartinskou krojovou zábavu s dechovou 
hudbou a v prosinci obnovili jednu zapo-
menutou tradici „Obchůzka Lucek“. Při této 
příležitosti bychom rádi oslovili pamětníky, 
kteří by se s námi podělili o svoje vzpomín-
ky týkající se zaniklých zvyků v Židlochovi-
cích, aby nás kontaktovali a pomohli nám 
tak obnovit zapomenutou krásu lidových 
tradic. 

Velmi nás těší projekt výstavby komunit-
ního centra, kde budeme mít od září pro-
stor k pravidelným setkáním, při kterých se 
zaměříme na písně, tance a tradice z širšího 
Brněnska.

Máte-li zájem stát se členy spolku 
KANAVA, z. s.,

nebo sdělit nám své vzpomínky, pod-
něty, návrhy, prosíme, kontaktujte nás.

email: kanavaspolek@email.cz, nebo 
mob.: 774 643 374.

Těšíme se na vás!

Pestré léto s časopisem z knihovny!

Iva Zichová
Městská knihovna

Jistě mi dáte za pravdu, že prázdniny 
a doba dovolených svádí k lenošení i ty nej-
větší hltače několikasetstránkových publi-
kací. Udržet knihu v ruce, obzvlášť pěkně 
tlustou, může být přímo nadlidský výkon. 
A to nemluvím o hlavě, které se nechce 
přemýšlet a vezme na milost většinou jen 
odpočinkové texty.

Protentokrát vám tedy neposkytneme tipy 
na zapůjčení knižních bestsellerů – odneste si 
od nás časopis! Je z čeho vybírat, protože vás 
v knihovně čeká více než 50 titulů periodik 
(a to ani nepočítáme časopisy pro děti). Od 
těch vyloženě oddechových (Rytmus života, 
Čas pro hvězdy…) až po ty, které uspokojí 
zvídavost kutilů a obdivovatelů všeho pěk-
ného, či nadšené cestovatele (Zahrádkář, 
Patchwork, Receptář, Moderní byt, Pěkné 
bydlení, Krásný rok, Lidé a země, Na cestu). 
A pokud se léto neléto zajímáte o věci veřej-

né a chcete být takříkajíc v obraze i po dobu 
okurkové sezóny, také u nás nepřijdete zkrát-
ka. Ke známým titulům (Reflex, Respekt…) 
přibyly i méně nápadné, ale možná o to zají-
mavější – Neovlivní.cz či Reportér. A to je 
jen malá ochutnávka z naší nabídky.

Časopisy vypůjčené v knihovně byste měli 
(podobně jako knihy) v ideálním případě 
do měsíce vrátit. Oproti knihám však mají 
jednu velkou výhodu – pokud vám neu-
plavou v moři nebo je nevyhodíte omylem 
společně s kupou letáků do sběru –, když na 
ně šplouchne nějaká ta vlnka z bazénu, kni-
hovnice nad tím jen lehce mávne rukou (na 
rozdíl od vykoupané knihy).

Se staršími či lehce opotřebovanými, tzv. 
„odepsanými“ časopisy si pak můžete udělat 
nezávazné (bez nutnosti vracení) dostave-
níčko třeba na našem městském koupališti. 
Doufáme, že i tam vám zkrátí příjemné chví-
le letního nicnedělání. 

Pěkné léto s časopisem z knihovny vám 
přejí vaše knihovnice!

Nabídka časopisů / foto: R. Nováková

Mikulov: Noční prohlídky zámku 
Hrané scénky představí to nejzajímavější z několikasetleté historie zámku a legendy a pověsti s Mikulovem spojené.

Prohlídky provedou návštěvníky běžně nepřístupnými částmi zámku i novými výstavami, kde na ně bude čekat kupříkladu kardi-
nál František z Dietrichsteina. Nebude chybět ani oblíbená Bílá paní Perchta z Rožmberku. 

Termíny prohlídek: středa: 22. července a 12. srpna ve 20:00 hodin.
Rezervace nutná na e-mailu pokladna@rmm.cz.

pozvánka



11Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Jakýže byl ten letošní Večer bez Anderse-
na? Opět veselý (nejen zásluhou ilustrátora 
Adolfa Dudka s rychlokurzem kreslení), 
pěkně navštívený (naši knihovnu objevili 
návštěvníci až z dalekého Brna), lehce seri-
ózní (historicko-literárně-hororová křížov-
ka), hudební (vystoupení kytaristy ZUŠ 
Židlochovice Adama Zapletala), gurmánský 
(opékání špekáčků) a pohodový (táborákové 
pění při kytaře).

A pokud jste zvědaví, jaké všetečné otázky 
obsahovala křížovka (přičemž účelem bylo 
spíše nevědět a dobrat se správných odpo-
vědí pomocí dalších zajímavých úkolů), 
zkuste si ji v rámci dovolenkového lenošení 
vyluštit i vy. Tajenka ukrývá jméno historic-
ké osoby, která se v Židlochovicích nejspíš 
narodila, ale v každém případě zde strávila 
dětství a mj. jako první z našich zemí navští-
vila Island a sepsala o něm cestopis. Budeme 
rádi, když se s námi o výsledek svého luštění 
podělíte. A my se zatím budeme těšit na dal-
ší, už 3. Večer bez Andersena konaný opět 
v předprázdninovém čase.

Večer bez Andersena podruhé

Bez Andersena, ale vesele s Adolfem Dudkem / foto: M. Moudrá

Iva Zichová
Městská knihovna

Legenda:
Hrůzostrašná bytost: zuby – Rumunsko 
Legendární postava vzdělance, který 
uzavřel smlouvu s ďáblem 
Mladý vědec, který stvořil umělého 
člověka, monstrum ohyzdné podoby 
s nadlidskou silou 
1. muž Židlochovic 
Název místní ulice pojmenované po 
učiteli národů
Křestní jméno pana Roberta, zakladatele 
židlochovického cukrovaru (též název 
vánočního cukroví)
„krá krá“ aneb název nejznámější básně 
E. A. Poea
Lokalita na Výhoně, kde se nachází i stu-
dánka (Malý nebo Velký…)
Příjmení hraběnky koupající se v krvi 
panen
Druhé křestní jméno židlochovické rodač-
ky, budoucí španělské regentky Marie … 
Habsburské
Příjmení známého fotografa pocházející-
ho ze Židlochovic
Sériový vrah mladých žen, který řádil 
v Anglii a nikdy nebyl vypátrán 
Lidové pojmenování hřiště, které leží na 
místě bývalého hřbitova v Židlochovicích
Č. p. radnice v Židlochovicích (napiš slovy)
Robertové v Židlochovicích založili mimo 
cukrovaru také: vinohrad, pivovar nebo 
lihovar? 
Zvíře z Baskervillu, o kterém se píše 
v románu Sira A. C. Doyla
Křestní jméno slavné tenistky, která 
pochází ze Židlochovic a je zde také 
pohřbena
Uvnitř oranžového ovoce, které je zároveň 
symbolem našeho města, se nalézá …

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Hororově-historicko-literární křížovka

Bez Andersena – zkouška znalostí z historie města / foto: R. Nováková
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I met Philip Bělohlávek, a native English 
speaker, during an English conversation 
class which I am attending. And because I 
was interested in how he got from Canada 
to the Czech Republic, to a small town in 
the south of Moravia, Židlochovice, I deci-
ded to interview him.

You were born in Canada. What was 
your life in America?

That’s a difficult question because it is 
difficult to compare. First of all you need to 
know that I lived in the capital city. It’s stran-
ge though, when I ask Czechs, maybe 20% 
of whom I ask know the answer. Not Toron-
to, not Montreal, not Vancouver… Ottawa! 
Although I lived in the capital, it is not a big 
city. It only has about 1 million inhabitants, 
which is relatively small for North America.

Nightlife in Ottawa is amazing! So many 
people in the street, so many pubs and 
restaurants.

I concentrated basically on 2 things. Edu-
cation and sport. I loved school. I know, 
I’m strange. I loved Mathematics, Physics, 
Chemistry, basically all subjects. I also loved 
sport, but I focused on individual sports 
such as tennis , badminton, squash (all of 
which I played in some league) and I loved 
going on long cycling trips alone to the Gati-
neau Park, and in winter I absolutely loved 
skiing. When I was 16 I bought my first car 
and every day after school I drove 40km to 
go skiing. The one sport which I wasn’t so 
keen on was hockey. I know, I’m not a typical 
Canadian.

There are different aspects to look at. Eve-
ry summer from the age of 16 I worked. As 
a teenager I worked in wind tunnels with 
models of cities and a real Formula 1 car 
from Jaguar as well as a high speed tunnel 
(Mach 4) testing models of F-16 and SAAB 
fighter jets. When I was older I needed to 
work during the summer in order to pay for 
university which was approximately $4000 
(in 1990) per year. University education is 
not for free. 

I left Canada when I just finished univer-
sity at the age of 24 so I really didn’t have 
much experience.

You have lived in the Czech Republic 
since 1997. What was the beginning like in 
a foreign country?

 I have to say that the biggest change for 
me was the air quality.

The other problem of course was langua-
ge. I’m sure you have noticed that I don’t 
have a typical Canadian name. My parents 
were originally from Czechoslovakia and 
they escaped in 1965. They spoke Czech 
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between themselves but spoke English with 
me, so my passive knowledge allowed me to 
understand most conversations, but I was 
unable to communicate. The main things I 
could say were: ahoj, dobry den and pivo.  

What brought you to Maravia?
As I mentioned earlier, I studied Aerospa-

ce Engineering. When I first started study-
ing, there was a boom in this industry, but 
after 5 years when I completed my degree 
there was a recession in Canada and com-
panies were laying off people. There weren’t 
any jobs available so the best solution was 
to continue studying as a post graduate. 
The Technical University of Brno opened a 
new Aeronautic Institute and were looking 
for students. After reviewing my studies, the 
university accepted me into their PhD pro-
gram and I started to study here. My plan 
was to stay here for only 3 years in order to 
complete my studies, but after meeting my 
wife I decided to stay here.

You teach, translate, do voice overs and 
train announcements… what does your 
work involve?

So I started teaching at various language 
schools and through word of mouth people 
started hearing about me and requested me 
to teach them, so I started teaching indepen-
dently. Translating companies also needed 
a native speaker to translate more technical 
papers so I also helped them out. I also work 
part-time at VUT doing corrections. About 
15 years ago I started work for Ceske drahy. 
So if you go by any international train and 
hear a male voice in English, it me! So I’m 
pretty busy.

You have lived in Židlochovice for 12 
years. Do you feel like a Židlochovician?

That’s also difficult to answer. It’s hard 
to feel like a Židlochovician if people call 
you “náplava”. To me it seems a little disre-
spectful. How long does a person need to 
live somewhere to feel accepted? Or how 
many generations? This is not an issue in 
Canada. Villages, towns and cities are con-
tinuously expanding and everyone is from 
everywhere. It’s always great to hear that a 
person is from somewhere else and hear 
different experiences. I guess Czechs have a 
different mentality.

What is life like in our city compared to 
where you come from? What do you like 
here, what do you miss?

Well, because I came from the capital city 
there were all sorts of opportunities and a lit-
tle unfair to compare it to a small town. The-
re was a plentiful amount of tennis courts 
(many public – meaning for free, even with 
lighting in evening), in winter there was an 
outdoor hockey rink in every neighborhood, 

The main things I could say were: ahoj, dobrý den and pivo 

over 30 secondary schools to choose from, 
more than 5 universities and so on. But we 
lived in a quiet neighbor hood, similar to 
where we live now and I really appreciate 
this. Where I lived there was nothing near-
by. If we needed anything we had to go by 
car. Here, everything is a 10 min walk away. 
Grocery store, hardware store, pharmacy, 
restaurant, pub, whatever…this is great! I 
can’t really say that I miss anything. I guess 
I miss my friends the most. My best friend 
from secondary school and my best friend 
from university. But neither one of them 
stayed in Ottawa. 

Do you participate in public life in Žid-
lochovice, do you attend events? What do 
you do in your free time?

I played in some of the squash tourna-
ments here, won a few, and also regularly 
play badminton. I also enjoyed watching the 
Austrian devils when they came to town. My 
daughters also enjoyed this. When the mar-
kets are in the main square we also go to see 
what they have. My family also participates 
in picking up trash once a year. It’s nice to 
help out the environment. We also helped 
in making masks during the coronavirus 
situation. We also attend the Zidlochovi-
ce festivals as well as the activities prepa-
red for children during children’s day and 
we are members of “Orel”. In my free time 
I love relaxing. Almost every summer I go 
with friends to Croatia on a yacht. Having 
5 females in the house it’s sometimes nice to 
get away from everything. But even so, pro-
bably the best is going on holiday with the 
family and spending more time with them. 
Because I work so much, I feel that I don’t 
devote enough time to them…

You have a beautiful big family, you are 
the father of four daughters, what is it like 
to have a house full of women?

Well, what can I say. Sometimes it’s good 
and sometimes it’s not. The older ones are 20 
and 18 and they are quite independent and 
do their own thing. The younger ones will be 
11 and 9 this year. They are still adorable and 
look up to me. It’s great to have a large fami-
ly. I wouldn’t change it for anything in the 
world. I think I will be very sad when they 
all leave. My wife says “don’t worry, they’ll be 
back soon enough with their children”. 

Thank you for the interview, I wish you a 
lot of success in work and family life.
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S Philipem Bělohlávkem jsem se sezná-
mila na hodinách anglické konverzace, 
které u něj, u rodilého mluvčího, navště-
vuji. A protože mě zajímalo, jak se dostal 
z Kanady do Česka, do malého města na 
jihu Moravy, do Židlochovic, rozhodla jsem 
se ho vyzpovídat.

Narodil ses v Kanadě. Jaký byl Tvůj život 
v Americe? Na co vzpomínáš ze svého dět-
ství?

Jelikož pocházím z hlavního města, srovná-
ní je pro mě obtížné. Možná tomu nebudete 
věřit, ale když se ptám Čechů, jaké je hlavní 
město Kanady, jen asi 20 % zná správnou 
odpověď. Není to Toronto, Montreal, ani 
Vancouver… Je to Ottawa! Přestože je to 
hlavní město, nepovažuji ho za velké. Ottawa 
má zhruba milion obyvatel, což je pro Sever-
ní Ameriku relativně malé město. To, co je 
v Ottawě opravdu úžasné, je noční život! 
Na ulici potkáte spoustu lidí, je zde velké 
množství hospod, restaurací. 

V dětství jsem se soustředil na dvě věci, 
vzdělávání a sport. Bude to znít asi divně, ale 
školu jsem miloval. Zbožňoval jsem mate-
matiku, fyziku, chemii a v podstatě všechny 
předměty ve škole. Mojí další vášní byly indi-
viduální sporty, tenis, badminton a squash. 
Tyto sporty jsem hrál v amatérských ligách. 
Rád jsem jezdil na dlouhé cyklistické výlety 
do parku Gatineau. A v zimě jsem lyžoval. 

Vzpomínám si, že jsem si v 16 letech kou-
pil své první auto a každý den po škole jsem 
jel 40 km, abych si zalyžoval. Jediným spor-
tem, o který jsem se nezajímal, byl hokej. Asi 
nejsem typický Kanaďan (smích).

Jako teenager jsem pracoval ve větrných 
tunelech (vysokorychlostní tunely Mach 4),  
jsme testovali vozy Formule 1, modely měst a 
modely stíhacích letadel F-16 a SAAB. Peníze 
jsem potřeboval na univerzitní vzdělání, které 
stálo přibližně čtyři tisíce dolarů ročně (v roce 
1990). Vysokoškolské vzdělání v Kanadě není 
zdarma. Když jsem ve 24 letech dokončil uni-
verzitu, z Kanady jsem odjel. 

V České republice žiješ od roku 1997.  
Jaké byly začátky v cizí zemi?  

Když to zhodnotím, největší změnou pro 
mě byla rozdílná kvalita vzduchu a s tím spo-
jené zdravotní potíže. 

Dalším problémem byl pro mě jazyk. Urči-
tě jste si všimli, že nemám typické kanadské 
jméno. Moji rodiče pocházeli z Českosloven-
ska a odešli do Kanady v roce 1965. Rodiče 
mezi sebou sice mluvili česky, ale se mnou 
mluvili pouze anglicky.  Moje znalosti mi tak 
umožnily porozumět většině rozhovorů, ale 
komunikace pro mě byla obtížná. 

První, co jsem uměl říct při příchodu do 
Čech, bylo: ahoj, dobrý den a pivo.

Co Tě přivedlo sem, na Moravu? 
Studoval jsem letecké inženýrství. Když 

jsem začal studovat, v leteckém odvětví došlo 

k rozmachu. Za pět let, po dokončení studií, 
přišla ale v Kanadě recese. Společnosti začaly 
propouštět lidi, v oboru nebylo možné najít 
práci. Řešením bylo pokračovat ve studiu na 
postgraduálu. 

Zrovna v té době Technická univerzita 
v Brně otevřela nový ústav letectví a hledala 
studenty. Na doktorské studium jsem tedy 
nastoupil v Brně a měl jsem v plánu zůstat tři 
roky, abych dokončil studium. Mezitím jsem 
ale potkal svou budoucí manželku a rozhodl 
jsem se tu zůstat.

Učíš, překládáš, dabuješ a jsi hlasem Čes-
kých drah. Co všechno zahrnuje Tvoje prá-
ce?

Když jsem učil na jazykových školách, 
začali mě lidé na základě doporučení sami 
kontaktovat, abych je doučoval. Také překla-
datelské firmy tehdy hledaly rodilé mluvčí na 
překlad odborných prací. A tak jsem začal 
pracovat soukromě.

Nyní pracuji na VUT na částečný úvazek, 
dělám tam korektury. Asi před 15 lety jsem 
začal spolupracovat s Českými drahami, kde 
jsem získal zakázku na poskytování anglické-
ho oznámení na vlakových stanicích. Takže 
pokud jedete nějakým mezinárodním vlakem 
a uslyšíte mužský hlas v angličtině, jsem to já! 
Co se týká rozsahu mé práce, jsem poměrně 
dost zaneprázdněn. 

V Židlochovicích žiješ dvanáct let. Cítíš 
se být Židlochovičákem?

Na to je těžké odpovědět. Není pro mě 
snadné cítít se jako Židlochovičák, když mi 
místní říkají, že jsem náplava. Pro mě je to 
trochu urážlivé. Jak dlouho musí člověk někde 
žít, aby ho přijali místní jako svého? Nebo 
kolik generací? V Kanadě se tohle neřeší. 
Města i vesnice se neustále rozšiřují a všich-
ni jsou odevšad. Vždycky je skvělé potkávat 
lidi z různých míst a s různými zkušenostmi. 
Řekl bych, že Češi mají v tomto ohledu úplně 
jinou mentalitu.

Jaký je život v našem městě ve srovnání 
s místem, ze kterého pocházíš? Co se Ti 
tady líbí, co Ti naopak chybí? 

Pocházím z hlavního města, kde byla 
spousta možností, a srovnání s malým měs-
tem není tedy moc spravedlivé.

V Ottawě bylo velké množství tenisových 
kurtů, mnoho z nich veřejných a zdarma, ve 
večerních hodinách dokonce i s osvětlením. 
V zimě bylo v každé čtvrti venkovní hokejové 
kluziště. Místo, odkud pocházím, má více než 
30 středních škol a pět univerzit atd.

My jsme však bydleli v klidné části, podob-
né té, kde žijeme teď. Místa, kde nyní žiji, si 
ale vážím. V Ottawě bylo všechno hrozně 
daleko. Když jsme něco potřebovali, museli 
jsme všude jet autem. Tady je vše vzdáleno 10 
minut chůze. Obchod s potravinami, železář-
ství, lékárna, restaurace, hospoda, cokoli... To 
je skvělé! 

První, co jsem uměl říct po příchodu do Čech, bylo: ahoj, dobrý den a pivo

Nemůžu ale tvrdit, že mi nic chybí. Chybí 
mi moji přátelé, nejlepší přítel ze střední ško-
ly a nejlepší přítel z univerzity. Ale ani jeden 
z nich v Ottawě nezůstal. 

Zapojuješ se do veřejného života v Žid-
lochovicích, navštěvuješ akce? Co děláš ve 
volném čase? 

Ano, zapojuji. Hrál jsem zde na několi-
ka turnajích squash, párkrát jsem dokonce 
vyhrál. Pravidelně hrávám badminton. Užíval 
jsem si spolu s dcerami pochod rakouských 
čertů, když přijeli do města. Chodíme také na 
farmářské trhy.

Moje rodina se jednou ročně účastní akce 
Ukliďme Židlochovice. Považuji za správné se 
přičinit o to, aby naše životní prostředí zůsta-
lo čisté. V době koronaviru jsme se zapojili do 
výroby roušek.

Dále v Židlochovicích navštěvujeme hody, 
akce pro děti a jsme aktivními členy Jednoty 
Orel.

Ve volném čase rád odpočívám. Téměř kaž-
dé léto jezdím s přáteli na jachtu do Chorvat-
ska. S pěti ženami v domě je někdy osvěžující 
na chvíli někam odcestovat.

Ale i tak je pro mě nejlepší dovolená s mou 
rodinou a čas strávený s nimi. Hodně pracuji 
a mám pocit, že jim nevěnuji dostatek času.

Máš krásnou velkou rodinu, jsi tátou čtyř 
dcer, jaké to je mít dům plný žen?

Starší dcery jsou zcela samostatné, je jim 20 
a 18 let. Mladším bude letos 11 a 9 let. Jsou 
pořád moc roztomilé a vzhlížejí ke mně. 

Mít velkou rodinu je skvělé. Neměnil bych 
za nic na světě. Jsem si jistý, že mi bude smut-
no, až všechny dcery jednou odejdou. Moje 
žena ale říká: „Neboj se, brzy budou zpět 
i s vnoučaty.“

Děkuji za rozhovor, přeji hodně úspěchů 
v pracovním i rodinném životě.

Mít velkou rodinu je skvělé / foto: rodinný archiv 
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Ekoblog aneb Udržitelný nákup

Když jsem před osmi lety přijela poprvé 
do Skotska, v jednom kostele jsem si tam 
mezi letáky vzala plakát s kreslenými tipy, 
jak udělat svůj život ekologičtější. Dodneška 
ho mám pověšený doma. Jedna z rad praví 
toto: „When you shop, use your LOAF.“ A je 
to výborná pomůcka při nakupování.

Sousloví „use your loaf “ pochází z ang-
lického slangu zvaného cockney, který je 
založen na rýmech. V tomto případě se 
rýmuje anglické slovo hlava – head a chle-
ba – bread. Loaf znamená bochník chleba. 
Use your loaf je tedy ekvivalentem use your 
head, use your common sense, což by se do 
češtiny dalo přeložit jako „používej selský 
rozum“ nebo zkrátka „mysli hlavou“.

Používat při nákupech selský rozum, to 
by se mohlo zdát jako celkem dobrý nápad 
– nakup co nejlevněji a nejvýhodněji. Už ale 
tušíte, že tohle nebude rada, ke které jsem 
se chtěla dobrat. Aby to nebylo tak jedno-
duché, LOAF je na našem plakátě zkratka. 
Lekce angličtiny tedy nekončí. L = Local, 
O = Organic, A = Animal Friendly, F = Fair-
trade.

Ne vždycky je možné použít při nákupu 
všechna písmena, u některých výrobků je to 
v podstatě nemožné. Můžete se ale rozhod-
nout, že zohledníte alespoň jeden nebo dva 
parametry, podle toho, co je pro vás důležité 
nebo aktuálně zrealizovatelné a finančně 
dostupné.

Local znamená místní. To je při náku-
pu jasná ekologická priorita – aby produkt 
k nám domů cestoval co nejkratší trasu. Čím 
blíž jsme ke zdroji, tím snáz se informace 
o výrobku, včetně jeho ekologické stopy, 
můžeme dozvědět. I ekonomicky lokální 
výrobce čehokoli podpoříte nejlépe tak, že 
nakupujete přímo od nich.

Organic je britským ekvivalentem značky 

BIO, která je zárukou toho, že produkt vzni-
kl v rámci poměrně přísně kontrolovaného 
ekologického zemědělství. To zaručuje nejen 
produkci zdravých a kvalitních potravin bez 
použití pesticidů, umělých hnojiv, GMO 
nebo chemických látek „zlepšujících“ chuť, 
ale také zachovávání mokřadů či remízků 
na ekofarmách. Značka BIO podléhá záko-
nu o ekologickém zemědělství, který spolu 
s pravidelnými kontrolami ekologických 
provozoven zaručuje její důvěryhodnost. 
Organické či BIO však už nijak negarantu-
je lokálnost výrobku. Komplikovanější je 
situace také u oblečení: tričko z organické 
bavlny nejen že urazilo mnoho kilometrů, 
ale v naprosté většině není ani vyrobeno za 
férových podmínek. 

Ekologické chovy splňují také parametr 
animal friendly, tedy řekněme přátelské ke 
zvířatům či humánně vyrobené: na rozdíl od 
konvenčních chovů nepoužívají plošně anti-
biotika ani klecové chovy, zvířata mají dosta-
tek prostoru k životu, mláďata po narození 
zůstávají nějaký čas u matky apod. Skutečně 
nejpřátelštější ke zvířatům však je redukce 
spotřeby masa i živočišných výrobků. Je to 
šetrné i z hlediska emisí.

Značku fairtrade máme spojenou asi ze 
všeho nejvíc s kávou, čajem a kakaem, pro-
dukty, které lokálně získat nemůžeme, a tak 
je u nich vhodné se zajímat alespoň o to, za 
jakých podmínek byly vyrobeny. Když je na 
kávě napsáno, že je od kolumbijského farmá-
ře, ještě to neznamená, že je férově zaplace-
ná. Většinu světové produkce kávy totiž sku-
tečně zajišťují drobní farmáři, od nich ji ale 
vykupují nadnárodní firmy za extrémně níz-
ké ceny. Jejich ohodnocení tak není férové, 
a to se může odrazit i na kvalitě. Označení 
fairtrade garantuje, že primární producent 
dostane spravedlivě zaplaceno tak, aby uživil 
rodinu a mohl se dále rozvíjet a vypěstované 
suroviny i druhotně zpracovávat, čímž zís-
kávají přidanou hodnotu a farmáři nejsou 
závislí na odkupu a distribuci velkých firem. ilustrace: A. Hanzlová

Milena Moudrá
redakce

Zeptali jsme se: Hluk vlakových souprav

Od prosince jezdíme do Brna vlakem, 
v souladu s ekologickým smýšlením 
snižujeme emise vypouštěné do ovzduší, 
vlaky však přinesly nepříjemnosti obyvate-
lům blízké lokality v podobě rušivého zvu-
ku. Jak se situace vyvíjí, ptáme se starosty 
Ing. Jana Vituly.

Jak jsem psal již minule, nezávisle na hygie-
ně jsme požádali o vlastní měření hluku, kte-
ré provede VUT. Teď už čekáme na výsledky. 

Znovu jsme také kontaktovali dráhy a deba-
tujeme o možnosti vypnutí souprav přes 
noc. Je to však složitější, protože hluk není 
způsoben topením, jak si někteří původně 
mysleli, ale jde o celou technologii, která je 
v pohotovostním režimu. V momentě, kdy 
dojde k vypnutí, je opětovné nahození sys-
tému poměrně zdlouhavé, a tím i finančně 
náročnější. Musím říct, že představitel drah, 
s nímž jednám, je velmi vstřícný a opravdu 
má snahu věci nějak vyřešit, a to i bez návaz-
nosti na měření.

Krok vpřed vidím také v tom, že kraj, 
který nakupuje další jednotky, se na zákla-

dě našeho upozornění problematikou hluč-
nosti zabývá, a od výrobce už dostal příslib, 
že nové jednotky budou mít tento problém 
vyřešený. 

Chtěl bych říct, že článek MF Dnes, ke 
kterému jsem se vyjadřoval v minulém čís-
le Zpravodaje, mě rozzlobil. Nesouhlasím 
s autorovým komentářem, který říká, že nej-
dřív jsme v Židlochovicích vlak chtěli a teď 
proti němu bojujeme. Trvám na tom a jsem 
přesvědčen, že vlak je dobré řešení a z hle-
diska rozvoje města je jednou z nejlepších 
investic za poslední období.

Dnes by autor podobného plakátu do 
svého „bochníku“ zakomponoval ještě zero 
waste, tedy bez obalu. Jak je ale vidět, bezo-
balovost je jen jedním, nikoli jediným para-
metrem, na který je ve snaze o udržitelný 
nákup potřeba myslet.
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pozvánka

Nestátní zdravotnické zařízení posky-
tující ucelený komplex služeb v oblasti 
rehabilitace, odborných ambulancí léka-
řů, pedologické poradny a rekondičního 
programu, to je společnost Columna Cen-
trum s. r. o., kterou založil začátkem 90. let 
v Brně MUDr. Vladimír Holoubek. Jed-
no ze tří pracovišť společnosti se nachází 
v Židlochovicích.

V dubnu roku 2020 přijal nabídku ke 
spolupráci v ordinaci v Židlochovicích zná-
mý brněnský ortoped a traumatolog prof. 
MUDr. Miloš Janeček, CSc., kterého s MUDr. 
Holoubkem pojí dlouholeté profesní i osob-
ní přátelství. Oba se poznali v roce 1979 na 
tehdejší Ortopedické klinice nemocnice 
U sv. Anny v Brně. Zde pod vedením před-
nosty doc. MUDr. Zdeňka Bozděcha, CSc., 
oba začali dělat první ortopedické krůčky. 
Profesor Janeček po předchozí dvouleté 
praxi ve VN Brno pokračoval v chirurgické 
praxi, doktor Holoubek se vydal spíše cestou 
praktického ortopeda. 

Po roce 1990 se jejich cesty rozdělily, prof. 
Janeček založil v UN Brno ortopedické 
oddělení a věnoval se především implantaci 
totálních náhrad kloubů kyčelních a kolen-
ních. Dr. Holoubek začal budovat svoje cen-
tra klinické praxe, věnující se konzervativní 
terapii, péči o nohy a rehabilitaci pohybové-
ho aparátu.

PRAXE V ŽIDLOCHOVICÍCH
Na ambulanci v Židlochovicích je nyní 

prof. Janeček pacientům k dispozici tři dny 
v týdnu a věnuje se každodenním problé-
mům s pohybovým aparátem, se zaměřením 
na problematiku velkých kloubů a s tím sou-
visející problematiku páteře, která tvoří osu 
našeho těla a její změny pohybový aparát 
ovlivňují velmi významně.

„Nejčastější vady, se kterými se na ambu-
lanci jako ortoped setkávám, je postižení 
velkých kloubů, zejména u pacientů vyššího 

rubriku připravuje
redakce Zpravodaje

věku. V dnešní době se možnosti léčby neustá-
le rozšiřují a je tak možné pacientům nabíd-
nout moderní preparáty s obsahem kolagenu 
a kyseliny hyaluronové, které patří k nosným 
pilířům naší chrupavky. Je také třeba včas zjis-
tit, kdy bude u pacienta nutná výměna klou-
bu, a řádně s ním probrat, jaký typ kloubu se 
pro něj hodí a kdy se k operaci objednat.“

CELOSTNÍ MEDICÍNA
Čekací doby na náhrady kyčelního či 

kolenního kloubu jsou v současnosti na vět-
šině pracovišť delší než jeden rok. Ale i po 
operaci a návratu z lázní potřebují pacienti 
správné vedení a další péči, jelikož opera-
ce jednoho kloubu často nevyřeší celkové 
potíže a pacienta je nutno trvale provázet 
v jeho léčení. „V dnešní době toto nazýváme 
pojmem celostní medicína, která se věnu-
je pacientovi jako celku a ortoped zde hraje 
významnou roli. Je důležité zmínit, že one-
mocnění pohybového aparátu postihuje stále 
mladší věkové skupiny. Sezení u počítače, ať 
už v zaměstnání, nebo doma, herní konzole a 
mobily už od dětství vedou k vadnému držení 
těla či bolestem krční páteře. Častým jevem 
je také nedostatek pohybu vedoucí k nadváze 

Služby a obchody ve městě:
Prof. MUDr Miloš Janeček, CSc., ortoped-traumatolog
Onemocnění pohybového aparátu postihuje stále mladší věkové skupiny

prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.
ortoped-traumatolog

Columna Centrum s. r. o.
Pracoviště Židlochovice

Coufalíkovo nám. 78
667 01 Židlochovice

 
tel.: +420 547 238 218

mob.: +420 775 222 923
e-mail: RHB.zidlochovice@seznam.cz

až obezitě. Potom je třeba užívat léky proti 
bolesti, navštěvovat rehabilitace a podobně. 
Nejlepší pro náš pohybový aparát je chůze, 
jízda na kole či plavání. To vše je dostupné 
a dobře posiluje naše tělo v každém věku. A 
tak stále platí: Ve zdravém těle zdravý duch,“ 
říká prof. Miloš Janeček, lékař s dlouholetou 
praxí, primář, přednosta a ředitel, také býva-
lý senátor Parlamentu České republiky a člen 
Rotary klubu RC Brno, jež sdružuje zástupce 
různých povolání, kteří se věnují především 
charitě a dobrovolnictví a podpoře talento-
vaných studentů.

Ortoped a traumatolog prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. v ordinaci / foto: L. Betášová

Znojmo: HRADOVÁNKY 

Na znojemském hradě proběhnou tradiční prázdninové zábavné programy pro rodiny s dětmi, šermířská vystoupení a večerní 
prohlídky hradu o životě na hradě i v podhradí v časech oblíbeného literárního hrdiny z románů V. Vondrušky.

Znojemským hradem s princeznou
středa: 29. července a 19. srpna v 15:30 a 16:00 hodin
Malé i velké provede komnatami znojemského hradu 

hraběnka z Deblína.

Návrat Oldřicha z Chlumu – večerní prohlídky
čtvrtek: 6. a 20. srpna v 19:00 hodin

Život na hradě i v podhradí za časů oblíbeného hrdiny
z románů Vlastimila Vondrušky.

Nutná rezervace na tel.: 515 222 311. Více informací: www.muzeumznojmo.cz
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Světlana Zapadlová
Přírodní školka Výhonek

Jurta opět otevřená

Sezóna výhonkových akcí začíná větši-
nou po zimním spánku. Letos však nezačala 
v březnu, jak jsme plánovali, ale až v červnu. 
Ale začala! V rámci našeho každoročního 
projektu Jurta otevřená, který zve malé i vel-
ké k návštěvě jurty na workshopech, před-
náškách či dílnách, jsme v první polovině 
června uspořádali dvě akce s místními lek-
torkami. Přednášku Včelí produkty v domá-
cí lékárničce vedla včelařka, členka Apite-
rapeutické společnosti, zkušená maminka 
i průvodkyně v naší školce Veronika Křížová 

z Nosislavi. Zážitek to byl voňavý a nabi-
tý informacemi. Dílnu vyrábění věnečků 
a peříčkových náušnic pro nás lektorovala 
Petra Busiu z Vojkovic. Její úsměv, šikovné 
ruce a velké krabice plné rozličného tvůrčí-
ho materiálu způsobily, že si všechny ženy, 
včetně těch nejmenších, mohly samy vyrobit 
ozdoby podle svého vkusu.

Většinu našich dalších plánovaných akcí 
jsme přesunuli na podzim. A tak se po 
prázdninách můžete těšit na přednášku 
o každodenní ekologii i semináře Jak s emo-
cemi a Montessori v kuchyni. Jarní ozvuky 
přijdou s workshopem vyrábění píšťal z kří-
dlatky. Chybět nebude ani tradiční předvá-
noční výroba adventních věnců. Termíny 

všech našich akcí a podrobnosti k jejich 
konání najdete na našem facebooku i webo-
vých stránkách spolekvyhonek.cz.

Také letos plánujeme uspořádat na kopci 
říjnový KUKU festival, s poeticko-ekologic-
kým podtitulem „Země mluví”. Z programu 
namátkou vybíráme okouzlující podzimní 
světlo, barevné listí, kam se podíváš, výhle-
dy do krajiny, které se neomrzí, atmosféru 
ve stylu „jako doma“ podtrženou domácím 
občerstvením či pohled kulatým oknem jur-
ty až do nebes… Zážitky hudební, divadelní 
i tvůrčí zajištěny, jejich přesná podoba se ješ-
tě rýsuje a chystá. Určitě se máte na co těšit a 
my se těšíme na vás!

Ing. Renata Nováková
Městské kulturní středisko

Putovní kamínky, oblíbená aktivita pro děti i dospělé

Možná jste šli v Židlochovicích po ulici a 
uviděli jste malovaný kamínek. Ten tam ale 
neležel, protože ho někdo ztratil. S největší 
pravděpodobností šlo o kamínek putovní. 
Nevíte, o co se jedná?

Putovní kamínky jsou malované kamínky, 
které si můžete vzít domů pro radost, ane-
bo poponést někam dál do světa. Zapojit se 
může opravdu každý. 

Pro malování na kamínky budete potře-
bovat kameny, akrylové barvy, štětce, nebo 
permanentní fixy a bezbarvý lak. Namalo-
vaný kamínek označte zespod #kaminky a 
znakem facebooku a uveďte PSČ, odkud jste. 
Kamínek poté položte na viditelné místo, 
které je pro nálezce bezpečné, klidné a tako-
vé, aby při sběru neničil životní prostředí.

Příjemnou zábavu!

pozvánka

Bučovice: Svět modelů – výstava
4. července – 30. srpna

Hanácký klub plastikových modelářů a amatéři představují modely především vojenských letadel a bojové techniky. Návštěvníci 
si prohlédnou výtvory nejen plastové, ale také z balzového dřeva nebo z papíru. K vidění budou statické modely různých velikostí, 

ale i funkční letadla s RC ovládáním.

Doprovodný program k výstavě:
Prázdninová tvořivá dílna: Staňte se leteckým konstruktérem a vytvořte si vlastní házecí letadélko!

Prázdninová tvořivá dílna bude probíhat od úterý do pátku 8:00–11:00, 13:00–16:00 hodin. 
Vstupné: 30 Kč (v ceně materiál na jedno letadélko a prohlídka výstavy Svět modelů, doprovod 30 Kč – v ceně prohlídka výstavy).

Skupiny nad 10 osob rezervace minimálně 2 pracovní dny předem na tel. 702 013 811.

Více informací: www.muzeum-vyskovska.cz

Některé kamínky urazí velký kus cesty / foto: R. Nováková



Pochod na rozhlednu, cestovatelská přednáška – a co bude dál? 
Vata je tu zase s vámi a pro vás!

Nebylo o nás dlouho slyšet. Tak jako mno-
ho dalších míst, i Vatu zasáhla protikorona-
virová opatření. Dlouho jsme měli zavřeno 
a zbyl po nás jen zavřený klub a prázdné 
ulice. 

Naštěstí už zase fungujeme. Sice u nás stále 
platí některá bezpečnostní opatření, ale Vata 
už je oficiálně otevřená a její tým připrave-
ný na poskytování svých služeb těm, kteří to 
potřebují nebo potřebovat budou.

Velkým krokem pro Vatu bylo opětovné 
navázání spolupráce s městem Židlochovice. 
Přišla nabídka, která se neodmítá – co kdyby 
Vata pomohla při přípravách akce Pochod 
na rozhlednu a zrealizovala sportovní akti-
vity pro děti. Inu, Vata si řekla – a proč ne! 
A jak se řeklo, tak se i stalo. Šli jsme do toho, 
vymysleli program, zajistili materiál a už jsme 
stáli na hřišti pod Výhonem a vyhlíželi vás. 
Celý den jsme trnuli hrůzou, nad Židlocho-
vicemi se proháněla pěkně černá mračna a 
předpověď hlásila silný déšť. Nenechali jsme 
se poplést negativní předpovědí a vydrželi. 
Někdo, možná mraky nebo král dešťových 
lidí, vyslyšel naše prosby a odměnil nás nád-
herným počasím bez deště.

Akce oficiálně začínala v 19:00, ale už od 
18:30 se na hřiště začali scházet první zvě-

Klára Štěpanovská, DiS.
NCDM Vata

davci. Rychle jsme doladili poslední detaily 
a začali jsme. Bavili jsme se s velkou spous-
tou z vás, představili vám činnost Vaty – tak 
doufáme, že některé z vás uvidíme v klubu! 
Největší úspěch mělo stanoviště slackline, 
možná protože se k této atrakci jen tak nedo-
stanete. Možná kvůli největší náročnosti sta-
noviště. Kdo ví?

Děkujeme všem, kdo přišli – doufáme, že 
jste si čas s námi užili! 

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA ANEB 
VANDRÁCKÉ POVÍDÁNÍ VE VATĚ 

Na cestovatelské setkání jsme se opravdu 
moc těšili. Byla to první oficiální a jen a pou-
ze vatová akce v nové sestavě pracovníků. 
Ale hlavně, první větší akce po koronavirové 
odmlce! 

Přednášku vedl Jakub – nevím, jak ho 
titulovat, možná cestovatel, možná vizionář, 
šiřitel dobré nálady a naděje, osobnost – ať je 
to, jak chce, do jeho vyprávění jsme se zami-

NCDM (Nízkoprahové centrum pro děti a mládež) Vata je sociální službou, která reaguje na potřeby dětí a mladých dospělých. Vata 
funguje pod záštitou Oblastní charity Rajhrad, a to už od roku 2011. 

lovali. Lehkost, s jakou mluvil o svých ces-
tách, byla okouzlující a uhrančivá. Nejeden 
z nás si po skončení přednášky představoval 
sám sebe uprostřed Indie a pod hvězdnou 
oblohou Nepálu. 

Jakub vyprávěl o svých cestách právě po 
těchto dvou lidnatých zemích. Seznamoval 
nás se svými prožitky i místní kulturou, pří-
rodou i tím, co na těchto zemích není úplně 
hezké. 

Bylo nás tak akorát a Vata ožila! Potěšilo 
nás, jaká sestava obecenstva se sešla – klienti 
Vaty, maminky, babičky, náhodní kolem-
jdoucí – prostě každý, kdo v sobě našel volá-
ní dálek. 

Moc děkujeme Kubovi (Jakub Frank) 
z Travel Native za objevitelské a inspirativ-
ní povídání a za zprostředkování krásného 
putování.

Tak se příště zastavte – na další přednášku, 
nebo jen tak pobýt. Můžete poslat své rato-
lesti, které u nás mohou strávit volný čas!

Deštivý výlet do Hranických jeskyní

Ing. Petr Válek
Klub turistů

Za cíl našeho dalšího výletu jsme si vybra-
li oblast nejhlubší propasti, a tak jsme ráno 
za vytrvalého deště vyrazili do Hranic na 
Moravě. Když jsme dorazili, počasí se přece 
jen umoudřilo, přestalo pršet, a my se moh-
li ponořit do okolních lesů. Místní stezky 
nás nejprve dovedly na vyhlídku sv. Jana a 
potom jsme pokračovali místními hvozdy k 
prvnímu cíli našeho výletu. Cestu nám zpes-
třovala místní flóra zastoupená lilií zlatohla-
vou, která se zde vyskytuje. Asi po hodince 
stoupání jsme dorazili k Hranické propasti, 
která se svými 464 m představuje nejhlubší 
propast na světě.

Pečlivě jsme si tuto geologickou záležitost 
prohlédli a sestoupili do údolí, kde jsme 
si nejprve prohlédli místní Ičko a pak již 
pokračovali do protilehlého kopce, abychom 
si prohlédli další cíl našeho výletu – Zbra-

šovské aragonitové jeskyně. Cestou jsme 
pochopitelně neopomněli ochutnat míst-
ní minerální prameny. Jeskyně samy lákají 
výzdobou aragonitových útvarů.

Zatímco jsme si prohlíželi výtvory příro-

Kontakt: 
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Vata
Komenského 38, 667 01 Židlochovice 
tel.: 739 389 264  (Vašek), 605 544 735  (Klára) 
e-mail: vata.zidlochovice@rajhrad.charita.cz 
FB: NCDM Vata
INSTG: ncdm_vata

Otevírací doba: 
Pondělí  13:00–19:00 
Úterý 13:00–18:00 
Středa  13:00–19:00 
Čtvrtek  13:00–19:00 
Pátek  13:00–16:00 

dy, venku se rozpršelo a nás čekal pořádný 
slejvák. Naštěstí se po půlhodince počasí 
umoudřilo a my si v klidu mohli prohléd-
nout historické centrum Hranic na Moravě, 
kde jsme náš výlet zakončili.

Prohlídka Zbrašovských aragonitových jeskyní ještě s rouškami / foto: P. Válek
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Rehek zahradní patří do bratrské dvoji-
ce s rehkem domácím, lidově nazývaným 
také kominíček či špička. Na rozdíl od reh-
ka domácího, kterého lze od brzkého jara 
pozorovat snad na každé zahradě či trav-
naté ploše mezi domy, rehek zahradní žije 
i v naší blízkosti nenápadným až skrytým 
způsobem života a mnoho majitelů sadů či 
zahrad jeho přítomnost či dokonce hníz-
dění vůbec nezjistí.

STĚHOVÁNÍ
Rehek zahradní patří mezi přísně tažné 

druhy. Jeho zimoviště se nachází v subsa-
harské Africe a na Arabském poloostro-
vě, malá část populace zimuje také v jižní 
Evropě. K nám první rehci zahradní přilé-
tají v posledních březnových dnech, většina 
pak v průběhu dubna. Hnízdní areál tohoto 
druhu sahá až vysoko na sever k polárnímu 
kruhu a kromě Evropy hnízdí také v seve-
rozápadní části Asie. Podzimní tah začíná 
koncem srpna, hlavní část populace odlétá 
v průběhu září, ale poslední rehci zahradní 
byli ojediněle pozorováni ještě v polovině 
října.

VÝSKYT
V prostředí jižní Moravy rehci zahradní 

osídlují především zahrady, sady a parky 
v okolí lidských sídlišť, méně často zahnízdí 
v polních lesících či remízech. Hnízdí v pří-
rodních dutinách, umělých budkách a oje-
diněle také na budovách či na stromech. 
Dokáží také zahnízdit v různých rourách, 

MVDr. Pavel Forejtek
Židlochovice

rozvodných skříních, vyřazených zeměděl-
ských strojích a podobně.

HNÍZDĚNÍ
Hnízdí 2x do roka, samička snáší 4 až 7 

vajíček, ze kterých se po 14 dnech inkuba-
ce líhnou mláďata, která následně krmí oba 
rodiče. V době hnízdění a především v době 
krmení mláďat tvoří potravu téměř výlučně 
hmyz, drobní měkkýši a červi, na podzim 
konzumují také různé bobule a měkké plody 
rostlin.

Populace rehka zahradního zaznamenaly 
v druhé polovině minulého století význam-
ný pokles početních stavů, v současnosti 
dochází v Evropě k mírnému nárůstu.

Rehka zahradního lze určitě zařadit mezi 

Za ptactvem v Židlochovicích:
Rehek zahradní – nenápadný obyvatel zahrad a sadů

užitečné ptáky současné krajiny a je význam-
nou součástí živočišných společenstev na 
řadě stanovišť včetně lidských sídlišť.

Rehek zahradní / foto: P. Trávníček

předplatní jízdenku, je vhodná spíše pro jízdy 
mimo zóny platnosti předplatní jízdenky.

Největší cenovou úsporu nabízí Poseidon 
při nákupu základní jízdenky pro Brno (zóny 
100 + 101) v ceně 19,50 Kč za 45 minut. Kla-
sická papírová jízdenka za 20 Kč platí pouze 
15 minut. 

Pokud jezdíte po určité trase pravidelně, 
je dobré si ji dát do oblíbených. Při dalším 
nákupu už stačí pouze kliknout na oblíbenou 
trasu a aplikace vám sama jednoduše najde 
nejbližší spojení a umožní k nim rovnou 
koupit jízdenku.

Instalace je možná z Apple Store i Google 
Play.

Pohodlné cestování: Poseidon – IDS jízdenka v mobilu

redakce Zpravodaje

Poseidon je užitečná mobilní aplikace 
nejen pro snadný nákup jednorázových 
jízdenek IDS JMK. Snadno v něm zakoupíte 
jízdenku na konkrétní spojení a nebu-
dete muset přemýšlet, přes kolik zón vaše 
cesta povede. Díky Poseidonu můžete mít 
například přehled o tom, jestli má aktuální 
dopravní situace vliv na autobus, na který 
čekáte. Ukáže vám i nejbližší odjezdy spojů 
ze zastávek ve vašem okolí a nebo z vámi zvo-
lené zastávky kdekoliv v rámci IDS JMK.

Používání aplikace je velmi snadné. Po in-

stalaci je třeba se registrovat, buďto jednoduše 
pomocí Facebooku či Google účtu, nebo 
pomocí e-mailu a hesla. Dobití kreditu pro 
nákup jízdenek je možné platební kartou 
nebo převodem. Při použití platební karty 
je kredit připsán na účet okamžitě. Aplikace 
umožňuje uložení platební karty, při využití 
této možnosti je opětovné nabití kreditu 
otázkou několika sekund. Minimální částka 
dobití je 156 Kč. 

Jízdenky zakoupené přes Poseidon jsou 
nepatrně levnější než papírová jízdenka. 
Základní jízdenka Židlochovice–Brno vyjde 
v aplikaci na 32,5 Kč oproti 34 Kč za pa-
pírovou jízdenku. Aplikace tedy nenahradí 

Nemáte zrovna drobné a bojíte se, že vám řidič neprodá jízdenku? Potřebujete jízdenku na „šalinu” a nikde žádný automat? Máte „chyt-
rý telefon” s mobilními daty? Vyzkoušejte Poseidon!
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Šestého července si připomínáme výro-
čí 605 let od upálení mistra Jana Husa 
a následného období husitství, které 
významně ovlivnilo politický i kulturní 
vývoj českých zemí. Husitské hnutí bylo 
bohužel často využíváno k ideologickým 
cílům, které jeho podstatu zkreslovaly, 
mnohdy až falšovaly. K největšímu zkres-
lování docházelo ve dvacátém století, 
ovšem Hus a po něm pojmenované hnutí 
rezonovali v české společnosti již mnohem 
dříve.

HABSBURSKÁ MONARCHIE
Po bitvě na Bílé hoře a následné rekatoli-

zaci byl odkaz Husa i husitství z logických 
důvodů tlumen a všemožně kritizován. 
V následné epoše národního obrození se 
však hodnocení husitství radikálně obrátilo. 
František Palacký v něm dokonce spatřo-
val jeden z vrcholů českých dějin. V rámci 
probuzení národní hrdosti bylo husitství 
vykládáno jako nacionální boj Čechů proti 
Němcům, což není pravda, neboť koncept 
národa, jak jej známe my, vznikl až v 19. sto-
letí a v době husitů lidé vnímali příslušnost 
zemskou. Nejvíce však myšlení lidí ovlivnil 
spisovatel Alois Jirásek svými historickými 
romány (např. v díle Proti všem), ke kterým 
se později hrdě hlásila komunistická propa-
ganda po roce 1948.   

PRVNÍ REPUBLIKA
Na Palackého myšlenky v mnohém navá-

zal prezident Tomáš Garrigue Masaryk, 
který smysl českých dějin viděl v humanis-
tickém odkazu a protestantské linii Hus–jed-
nota bratrská–Komenský. Masaryk se snažil 
z husitského hnutí udělat fenomén, který by 
stmelil jeho ideu československého národa, 
s níž by se obyvatelstvo mohlo ztotožnit, 
jinými slovy chtěl občanům ukázat, že české 

dějiny se vyvíjely tím správným směrem a 
Československý stát je jeho výsledkem. 

Inicioval proto i založení Církve českoslo-
venské husitské v roce 1920, která se odštěpila 
od římskokatolické církve a měla působnost 
pouze v Československu. Masaryk byl velmi 
kritický vůči katolické církvi a svým zjev-
ným nadržováním husitské tradici dokonce 
vyvolal diplomatický skandál s Vatikánem. 
V roce 1925 totiž probíhaly v Českosloven-
sku velkolepé oslavy v rámci výročí 510 let 
od Husova upálení. Masaryk byl průběhem 
oslav tak nadšen, že po návratu na Pražský 
hrad nechal sejmout státní vlajku a nahradil 
ji husitským praporem s motivem kalicha. 
Následně opustil papežský nuncius (čili vel-
vyslanec) demonstrativně Československo 
a celou záležitost musel urovnávat ministr 
zahraničí Edvard Beneš. Tato událost je zná-
má pod označením Marmaggiho aféra (pod-
le jména papežského vyslance). 

ČESKOSLOVENSKO ZA VLÁDY 
KOMUNISTŮ

Marxističtí historici po roce 1948 pře-
tvářeli podstatu husitství libovolně podle 
propagandistických potřeb státu. V rám-
ci školství byl dějepis v osnovách oficiálně 
popisován jako výrazně ideově politický 
předmět, proto bylo husitství v učebnicích 
prezentováno jako sociální hnutí, které jako 
první na našem území prosazovalo socialis-
tické myšlenky. Husité údajně ztělesňovali 
předobraz třídního boje a proletariátu, kte-
rý řídil revoluční zápas českého lidu proti 
Němcům. Náboženský rozměr konfliktu byl 
velmi upozaděn. 

O ideologické oblíbenosti tématu husitství 
svědčí i známá filmová trilogie režiséra Ota-
kara Vávry (Jan Hus, Jan Žižka, Proti všem) 
či zbudování monumentální jezdecké sochy 
Jana Žižky na Vítkově v Praze. Tento projekt 
však byl připravován již za první republiky. 

ZÁVĚR
Navzdory mnohým zakořeněným před-

stavám by neměl být mistr Jan Hus vnímán 
jako sociální či národní revolucionář. Také 
jeho ztotožňování s protestantstvím není na 
místě. Právě naopak – dá se považovat až 
za fanatického katolíka, který se snažil cír-
kev reformovat, a ne se od ní odštěpit. Jeho 
cílem bylo navrácení podoby původní chudé 
apoštolské církve. Následné husitské hnutí 
sice vnímalo rozpory mezi Čechy a Němci, 
ti ale stáli na obou stranách a šlo v první řadě 
o konflikt náboženský. 

Prameny: 
ČORNEJ, PETR: Jan Žižka: Život a doba 

husitského panovníka. Praha 2019.  
Kol. autorů: Starší dějiny pro střední školy. 

část druhá. Vrcholný středověk, pozdní stře-
dověk, raný novověk. Brno 2018. 

Kol. autorů: Učební osnovy základní deví-
tileté školy. Dějepis 6.–9. ročník. Praha 1972.

Hus a husitství jako ideologické nástroje v českých dějinách

Vít Funk
redakce

František Palacký / zdroj: wikipedie

Odsun Němců ze Židlochovic

Marcela Petrová Kafková
pro Židlochovický vlastivědný spolek

Článek je zpracován na základě dříve 
vydané magisterské diplomové práce: 
Kafková, Marcela. 2007. „Odsun Němců 
ze Židlochovic.“ Brno: Masarykova Uni-
verzita. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/
lcyud/Odsun_Nemcu_ze_Zidlochovic.pdf

V letošním roce slavíme význam-
né výročí 75 let od konce 2. světové 

války. Kromě ukončení vojenského 
konfliktu přinesl rok 1945 výraznou 
a trvalou proměnu národnostních česko-
německých vztahů. 

Židlochovice byly po dlouhé roky obcí 
se smíšeným česko-německým obyvatel-
stvem. Obě národnosti tu žily vzájemně 
propojeny. V těsně předválečném období 
se počet Němců pohyboval pod hranicí 
dvou set. Německá menšina nebyla ni-
jak výrazně vyčleněná, existovalo mno-
ho národnostně smíšených manželství. 
Němci se „chovali vcelku loajálně 

a účastnili se oficiálních státních slavností,“ 
čteme v kronice města. Je možné, že 
právě vzájemná propojenost obou národ-
ností vedla po osvobození k tomu, že 
v Židlochovicích nedošlo k žádnému 
hromadnému vyhánění Němců směrem 
k rakouské hranici tak, jak ho známe 
z okolních obcí či z brněnského pochodu 
smrti. 
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Jan Hroudný
Vlastivědný spolek

Z historie židlochovických domů: č. p. 38

Nejstarším známým majitelem domu č. p. 
38 v Komenského ulici je Jakub Pustiměřský, 
který dům v roce 1614 prodal jistému Bal-
caru Glezarovi za 1000 moravských zlatých. 
O pouhé čtyři roky později jej však koupil 
zpět a věnoval ho své manželce Juditě jako 
svatební dar. Ta se po jeho smrti vdala ješ-
tě dvakrát, jejím třetím manželem se stal 
porybný (písař, který se staral o účetnictví, 
jež souviselo s chovem a prodejem ryb) 
Eliáš Rouchovanský. Další zprávy o maji-
telích domu jsou poměrně nepřesné, podle 
dostupných informací však stavení zřejmě 
přečkalo všechny pohromy 17. století bez 
větších škod. Č. p. 38 pravděpodobně vzhle-
dem nikterak nevybočovalo a představovalo 
typický přízemní chalupní dům s doškovou 
střechou. Patřily k němu také vinohrady 
a vinařský lis.

Snad nejdéle na domě hospodařil Jan 
Beneš, který jej vlastnil mezi lety 1680 až 
1736. Poměrně dlouho dům vlastnily také 
dvě generace rodiny Piternů (1736 až 1780). 
Z map z 19. století můžeme usoudit, že za 
domem byla poměrně rozsáhlá zahrada, 
která sahala prakticky až k řece Svratce. 
Mezi lety 1825 a 1875 došlo také k přestavbě 
domu, kdy byl rozšířen dvorní trakt a posta-
ven průjezd v dřívější proluce mezi domem 
č. p. 38 a 39.

Z dalších majitelů domu lze uvést rodinu 
Försterových. Berta Försterová v domě se 
svou dcerou Viktorií založila v roce 1903 
první kavárnu v Židlochovicích, která se 
načas stala centrem společenského života 

v Židlochovicích. Někdy po roce 1910 však 
kavárna zanikla. Kromě ní v domě sídlila 
také obuvnická dílna Aloise Řezáče a sklad 
rakví Roberta Hausera. 

Původní budova byla zbourána ve dvacá-
tých letech a na jejím místě byl v roce 1926 
postaven současný dům s patrem a půdní 
vestavbou. Jeho majitelem byl František 
Ryšánek. Do dvorního traktu umístil stolař-
skou dílnu a sklad. V roce 1939 koupilo dům 
za 319 000 korun město Židlochovice. Od 
té doby v něm byly umístěny školní učeb-
ny a obecní byty. V jednom z nich bydlel v 
období protektorátu major František Herclík 
(žil v letech 1894 až 1942), důstojník bývalé 
prvorepublikové armády. Po okupaci Čes-
koslovenska působil v Židlochovicích jako 
úředník. Zapojil se do odbojové činnosti v 

rámci místní buňky Obrany národa. V břez-
nu roku 1942 byl však gestapem zatčen 
a uvězněn v Kounicových kolejích v Brně. 
V rámci druhého stanného práva byl dne 
23. června 1942 popraven. Dům dodnes 
vlastní město Židlochovice. Do nedávna 
sloužil jako sídlo městské policie, dnes je 
v něm mj. prodejna kol.   

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

Dům č. p. 38, zhruba na začátku 20. století / foto: archiv T. Dratvy

Ing. Lubomír Spáčil
Vlastivědný spolek 

Příběh téměř jako z Ameriky

František Prokeš byl tkalcem a žil 
v Hrušovanech se svou ženou Annou, 
rozenou Vikušovou, ze Židlochovic. 
Zde se jim narodil v roce 1768 prvoro-
zený syn Josef a následně druhoroze-
ný syn František Maxmilián. Krátce po 
jeho narození kupují manželé Prokešo-
vi v Židlochovicích dům a spolu s ním 
i čtvrtlán (cca 2 500 m2) rolí.

V roce 1783 zapisuje purkmistr v Židlo-
chovicích František Kugler, za přítomnosti 
rychtáře Karla Rennera, do knih docela 
běžnou záležitost. Čtvrtláník František 
Prokeš připisuje svůj statek (dům číslo 
146) s příslušenstvím svému synu Josefovi.

Nový vlastník musí bratru Františkovi 
Maxmiliánovi vyplatit 100 zlatých a zava-
zuje se, že rodiče, tedy František a Anna 
Prokešovi, budou mít v domě volné byd-
lení.

A zde nastává další dějství našeho pří-
běhu. Františkovi se narodí syn Antonín, 
který je obdařen mimořádným nadáním. 
Plně se věnuje učení a získává všestrannou 
vzdělanost, jež je navíc podpořena mimo-
řádnými znalostmi jazyků. Svojí pílí se 
propracovává po karierním žebříčku a již 
velmi brzo se stává státním úředníkem ve 
Vídni. 

Je jen otázkou času, kdy je odeslán do 
Athén ve funkci velvyslance. Za svoje služ-
by je brzo povýšen do šlechtického stavu 
a stává se z něj baron.

Za věrné služby Habsburkům v rámci 
Rakouska-Uherska se mu dostává celé řady 

ocenění a poct. Nejvýznamnější je získání 
hraběcího titulu.

A zde se koloběh zastavuje.
Jeho milost hrabě Antonín Prokesch, 

původem z Hrušovan, vychován v Žid-
lochovicích, umírá jako slavný rakouský 
státník, diplomat a poeta.

Zpracováno dle Jana Burga – Historie 
židlochovických domů.

Životopis hraběte Antonína Prokesche 
zpracoval historik dr. Bedřich Engel-Janosi, 

docent vídeňské univerzity.
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Odsun Němců ze Židlochovic

Pro Židlochovice válka skončila 
17. dubna 1945 příchodem Rudé armády. 
Situace Němců se změnila prakticky ze 
dne na den. Kolik jich zastihl konec války 
v Židlochovicích, je obtížné určit.

Poslední dostupná statistika z dubna 
předchozího roku uvádí, že z 2 875 obyva-
tel je 288 německé národnosti, toto číslo 
musíme vnímat pouze jako orientační. Ke 
konci války probíhaly po celé Evropě velké 
přesuny různých skupin obyvatel a nevyh-
nuly se samozřejmě ani Židlochovicím. 
Už delší dobu tudy procházely skupiny 
Němců z východu prchající před frontou. 
Větší stěhování židlochovických obyva-
tel německé národnosti začalo v neděli 
15. dubna 1945. Někteří odešli už dříve 
a snažili se dostat zejména do Brna, od-
kud byli nákladními auty odváženi dál na 
západ. Většina však dle kroniky nemohla 
být odvezena, a tak prchali pěšky směrem 
na Jihlavu. 

Antagonismus vůči všemu německému 
se projevil hned po ukončení války. 
Židlochovičtí občané německé národ-
nosti byli internováni, zavedena byla je-
jich pracovní povinnost a brzy museli 
také na rukávu nosit pásku pro odlišení. 
Majetek internovaných a prchlých měl být 
sepsán a soustředěn v jedné z budov cuk-
rovaru. Byty uprchlých Němců měly být 
zapečetěny. Značná část bytů však byla 
ještě před vytvořením soupisu vyrabová-
na vojáky Rudé armády a německý mo-
vitý majetek byl prohlášen za válečnou 
kořist Rudé armády.

Od srpna 1945 začalo platit mno-
ho dalších diskriminačních opatření 
vylučujících Němce z veřejného, poli-
tického i veškerého společenského života. 
Obyvatelé německé národnosti se stali 
vítaným zdrojem levné pracovní síly. 
Místní internační tábor byl ekonomicky 
značně úspěšný a minimálně v roce 1945 
mu nasazování Němců na práce přineslo 
poměrně vysoký zisk. Zejména v těchto 
měsících však měl problémy s brutalitou 
dozorců: „Podle příkazu zemského 
národního výboru mělo býti s Němci 
nakládáno tvrdě, aby byla zajištěna 
kázeň,  ale  lidsky a  spravedlivě. 
Jakékoliv týrání nebo mučení 
a šikanování bylo nepřípustné. Tato 
poslední věta nebyla však vždy 
a všemi strážci dodržována. Mezi 
stráží byly osoby surové povahy, 
které se bavily tím, že dávaly Němce 
navzájem se tlouci. Josefu Pacasovi 
byla při takové zábavě zlomena ruka 
a byl dotlučen tak, že se z toho i se 
svou ženou Anežkou dne 26. května 
ve svém domě ve chlévě oběsil.“

Tak o události informuje židlochovický 
kronikář. Zřejmě šlo o nejzávažnější inci-
dent, to, že nebyl jediným excesem, je však 
ze zápisu jasně patrné. Nově vzniklým 
deliktem naopak bylo „nedovolené na-
pomáhání Němcům“ českými občany, 
které místní národní výbor opakovaně 
řešil. 

Hned od počátku začala složitá a  
zdlouhavá vyjednávání, na koho se vlastně 
protiněmecká opatření vztahují. Sankce 
se vztahovaly i na osoby ve smíšených 
manželstvích. Na přihlášení se k německé 
národnosti během války se nahlíželo jako 
na ziskuchtivost. Mnoho občanů, kteří 
měli v době ukončení války připsanou 
německou národnost, žádalo o uznání/
vrácení československého občanství. 

K dokreslení situace je také vhod-
né připomenout, že většina Němců, 
na které se diskriminační opatření 
 vztahovala, byla vysokého věku, 
často ženy, případně nezletilé děti.

Místní národní výbor v Židlochovicích 
posuzoval veškeré žádosti o vydání 
 potvrzení o národní spolehlivosti 
zpočátku velmi přísně a většina byla za-
mítnuta, k postupnému přehodnocení 
jeho postojů došlo během roku 1946.

Obtížné postavení Němců a dlouho 
nevyjasněná situace rakouských státních 
příslušníků vedly k tomu, že někteří začali 
žádat o dobrovolné vystěhování. Jen v roce 
1945 odešlo dobrovolně s oficiálním po-
volením devět žen. Obvykle bylo povo-
lení vydáváno ženám ve vysokém věku, 
z obavy, aby jejich setrvání neznamenalo 
pro město další výdaje. Počet těch, kteří 
utekli ilegálně, nelze přesně zachytit, zá-
pisy ze zasedání rady místního národního 
výboru se zmiňují i o těchto případech. 

Situace Němců se stabilizovala během 
zimy 1945/1946. V prvních případech 
bylo vráceno československé státní 
občanství, na druhou stranu však byly 
vyneseny první rozsudky nad Němci, 
kteří se provinili udáváním gestapu, nebo 
podobnými delikty. Došlo také k defini-
tivní konfiskaci většiny německých nemo-
vitostí. Při pohledu na osobní rovinu, 
přestává být vymezení Čech versus Němec 
jasné (a používání pojmu „Němec“ je 
značně zjednodušující). Diskriminační 
protiněmecká opatření postihla i řadu 
osob, které se k německé národnosti 
přihlásily pod tlakem okolností, nebo 
byly přihlášeny někým jiným. 

V roce 1946 začal stejně jako v celé re-
publice i v Židlochovicích organizovaný 
odsun. První transporty z této oblasti 
odjely v květnu. Židlochovičtí Němci byli 
odsunováni přes Hustopeče z Mikulova 
nebo z Brna. Během léta roku 1946 došlo 

k odsunu většiny Němců ze Židlochovic. 
Transporty z Hustopečí opustilo republiku 
38 Němců ze Židlochovic, 9 přes sběrné 
středisko v Mikulově, další byli odsunuti 
přes Brno. Většina odsunovaných byla 
důchodového věku. Dne 21. února 1947 
místní národní výbor zkonstatoval, že 
zde již není Němců, kteří by podléhali 
odsunu. 

To ovšem neznamená, že by 
v Židlochovicích nezůstali lidé 
s německou národností, není však 
zcela zřejmé kolik. Dostupná je pouze 
podstatně pozdější statistika ze 17. února 
1949. Ta mluví o 29 osobách německé 
národnosti v Židlochovicích, z nichž 26 je 
ze smíšených manželství a tři byli vyňati 
z odsunu cestou milosti. Tito lidé obvykle 
zůstali v bezprávném postavení. Postavení 
nezletilých dětí německé národnosti 
bylo dořešeno v prvním čtvrtletí roku 
1947, kdy jim bylo vráceno občanství 
československé. 

Ani vrácení československého občanství 
nebo vydání osvědčení o národní spoleh-
livosti neznamenalo definitivní vyřešení 
situace. Některé případy byly znovu ote-
vírány a přezkoumávány. Šlo zejména 
o případy německých antifašistů, kteří 
svůj protinacistický postoj a aktivní 
odpor museli znovu dokazovat. Ten-
dence k novému otevírání některých 
případů byla zvláště patrná po únoru 
roku 1948, tedy po definitivním nástupu 
komunistické moci. Po prostudování 
některých spisů se žádostmi o navrácení 
československého občanství se zdá být 
pravděpodobné, že zařazení některých do 
odsunového transportu bylo způsobeno 
spíše osobní záští nebo mocenskými či 
majetkovými pohnutkami. Můžeme také 
spekulovat o tom, jak velký je podíl ko-
munistické strany na vyhrocování situace. 
Vzhledem k tomu, že měla v komisích 
zabývajících se řešením německé otázky 
značný vliv, mohla být rozhodnutí těchto 
komisí ovlivňována snahou komunistů 
o zničení majetných vrstev.

Celkově můžeme říct, že v roce 1947 
a následujících už procesy souvise-
jící s řešením německé otázky pouze 
 dobíhaly.

Ze Židlochovic se stejně jako z mno-
ha dalších obcí a měst stalo české 
město, v podstatě bez přítomnosti 
národnostní minority. Řešení česko-
-německé otázky bylo nahrazeno 
důrazem na sociální původ.

I z kroniky města mizí zápisy o postavení 
Němců a místo nich je ve středu zájmu 
otázka konfiskací podniků a budování so-
cialistické společnosti.
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Budova „pošty“, v popředí je obecní hostinec Na Zavadilce (Na Bednárně) – počátek 30. let 20. století
foto: archiv T. Dratvy

Stejné místo v červnu 2020 / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Nové knihy

Karin Lednická:  Šikmý kostel

První díl románové kroniky, zasazený do drsného ostravsko-
-karvinského revíru na přelomu minulého století, je vystavěn 
na skutečných událostech. Tento titul je právem považován za 
jeden z nejlepších českých románů letošního roku.

pokračování na straně 25 >>

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
ROBERTS – Nový začátek, 
QUICK – Na hraně, STEEL 
– V hlavní roli, BROWNLEE 
– Láska a sýr v Paříži

Společenské romány
LEE – Pačinko, KAWAGUČI 
– Než pravda vyjde najevo, 
MOLONEY – Dopisy ze Sach-
senhausenu

Psychologické romány
HERTMANS – Válka a terpen-
týn, HADDON – Sviňucha

Historické romány
NIEDL – Já, rytíř, VONDRUŠKA 
– Křišťálový klíč 2: Vídeňský 
sen, KOUBKOVÁ – Zázračný 
medailon

Romány českých
a slovenských autorů
TŘEŠTÍKOVÁ – Foukneš do 
pěny, LUKÁŠKOVÁ – Vlaš-
tovka v bublině, KOVÁŘOVÁ 
– Matkovražedkyně,
VIEWEGH – Převážně zdvořilý 
Leopold

Detektivní romány a thril-
lery
BOLTON – Rakvář, PENNY 
– Břicho nestvůry, CAINE – Ve 
víru, LAPENA – Jeden z nás, 
RICKSTAD – Co po ní zbylo

Fantasy a sci-fi romány
BROADWAY – Ink 2: Jiskra, 
Ink 3: Jizva, MARTIN – Větrný 
přístav

Životopisy
BOHDALOVÁ – Měla jsem 
štěstí na lidi, NEUMANN 
– Pod svícnem tma

Humoristické romány
KRÁSOVÁ – Styky s Emou, 
MINAŘÍKOVÁ – Z deníku 
dočaskářky, MACEK – Ona 
a já aneb manželem snadno 
a rychle

Audioknihy
GRANGÉ – Purpurové řeky, 
HONZÁK – Všichni žijem 
v blázinci
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Vydání obrazové publikace
MgA. Alžběta Hanzlová

Padesát let atletiky v Přísnoticích

Vedení atletického oddílu tělovýchovné 
jednoty Sokol v Přísnoticích chystá na září 
uvedení obsáhlé publikace o padesátileté 
historii přísnotické atletiky. Publikaci vydá-
vá obec Přísnotice s vědomím mimořádnos-
ti chvíle, která si žádá zachycení dějin atletic-
kých aktivit ve vsi. Knihu napsal zakladatel 
oddílu a jeho dlouholetý trenér František 
Němec ve spolupráci s redaktorem Josefem 
Schwarzem. František Němec pracoval na 
přípravě podkladů téměř dva roky s pomocí 
některých bývalých členek oddílu. Publikace 
čtenáře seznámí s poutavou historií oddílu, 
jeho úspěchy i zápasy, poukáže na stále aktu-
álnější nutnost vedení mladých lidí k pohy-
bu a sportovním aktivitám. Půlstoletí atletic-
kého oddílu s jeho mimořádnými úspěchy, 
pozitivním dopadem na mládež a naléha-
vým poselstvím sportovního ducha se v sou-
časnosti jeví jako důležitá látka k zachycení. 
V knize najdete mnoho nikdy nepublikova-
ných dobových fotografií i seznamy všech 
trenérů a úspěšných atletů oddílu. 

Nadšení pro atletiku má v obci Přísno-
tice hluboké kořeny. Oddíl vznikl v roce 
1970 s patnácti zakládajícími členy. Členové 
oddílu dokázali svépomocí vybudovat atle-
tickou dráhu se všemi potřebnými sektory 
pro technické disciplíny a každoročně pořá-
dají osm atletických závodů. Dnes má oddíl 
103 aktivních členů, z toho je 89 dětí. Oddíl 
zaznamenal za svou existenci řadu nad-
standardních úspěchů v mnoha soutěžích 

a dlouhodobě pozitivně ovlivňuje život mla-
dých lidí v celém regionu. Do atletiky v Přís-
noticích se sjíždí děti a mládež z 12 okolních 
obcí. Přísnotický oddíl se podílel na výchově 
pěti českých reprezentantů, atleti oddílu se 
už od sedmdesátých let uplatňují na mis-
trovských soutěžích, kde za půlstoletí vybo-
jovali celkem 50 medailí.

Od roku 1970 prošlo přísnotickým oddí-
lem na 600 mladých atletů, které aktivní 
trávení volného času v raném věku přízni-
vě obohatilo na celý život. Současní trenéři 
v Přísnoticích sami pocházejí z řad atletů 
oddílu, a předávají tak tradici atletiky v obci 
přes generace dál. Přestože z oddílu vze-
šli někteří úspěšní profesionální sportovci, 
klíčovou myšlenkou výchovného působení 

je stále důraz na přiměřený tělesný rozvoj 
dnešních dětí a šíření sportovního, týmové-
ho ducha, založeného na vzájemném respek-
tu a uznání. Jak říká sám zakládající trenér 
oddílu František Němec: „Výchova musí být 
upřednostněna před výkony.“

Slavnostní křest knihy proběhne v neděli 
6. září 2020 v kulturním domě v Přísnoticích 
od 14.00 hod. Přijede mnoho významných 
atletů a přátel sportu i současných a bývalých 
členů oddílu. Budou se číst úryvky z knihy, 
oceňovat atleti, nebude chybět občerstvení a 
na své si přijdou také děti. Knihu si můžete 
pořídit přímo na nedělní akci, nebo objed-
nat na adrese atloska@email.cz.

Srdečně zveme všechny příznivce.

Hana Svobodová
Nosislav

Přiblížit se nebi: Lavička Charlie V Nosislavi

Prezident Tomáš Garrigue Masaryk při 
svém pobytu na zámku v Židlochovicích 
zajížděl na svém koni také do Nosislavi. 
I proto jedna z ulic nese jeho jméno. Paní 
Charlotta G. Masaryková (1850–1923) 
v Nosislavi nikdy nebyla, ale pobývala něko-
lik týdnů se svojí rodinou u rodičů svého 
muže v Hrušovanech u Brna. Její muž nevá-
hal přiznat, že to byla ona, kdo ho výrazně 
formoval. „Američanka se stala Češkou.“ 
Byla vzdělaná, přemýšlivá, spirituální, nikdy 
nelhala, propagovala postavení žen ve spo-
lečnosti. Její přátelé a rodinní příslušníci ji 
oslovovali Charlie. V roce 2020 uplyne 170 
let od jejího narození.

Masarykova ulice je jednou ze tří nej-
delších ulic v Nosislavi. Lidé tudy chodí na 
autobusy, na nákup, poštu, úřad, do ordi-

nace lékaře, do obou kostelů. Děti do školy. 
Chybí zde však místa, kde by bylo možné se 
zastavit, posadit, vydechnout, povídat si se 
sousedy. Za aktivního přispění mnoha členů 
nosislavské evangelické farnosti se podařilo 
umístit před budovu sborového domu, tzv. 

Husova domu, takové odpočinkové místo 
a doplnit jej vysazením okrasné sakury.

Lavičku jsme pojmenovali „Charlie“ a je 
na ní vepsán citát paní Charlotty Garrigue 
Masarykové: „Až bude každý každému přát, 
pak bude nebe na zemi.“
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Muži startují na Běhu osvobození v Přísnoticích / foto: archiv F. Němce

Charlottina lavička / foto: H. Svobodová 



TAJENKA: Největší žijící dravý vačnatec, který svým vzhledem připomíná malého zavalitého psa. 
Jeho oficiální jméno je ďábel medvědovitý, ale mnohem známější je pod svým lidovým názvem, 
který je ukrytý v tajence. Tento vačnatec vydává v případě ohrožení podobně silný zápach jako 
skunk. V poměru mezi silou skusu s velikostí těla má mezi savci nejsilnější stisk čelisti.   
(rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje)

Rozluštění tajenky z minulého čísla:  Jiří Raška

Nové knihy

KříŽidle Víta Funka

inzerce

autorka kresby: Vojtěch Máca
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Naučná literatura
ŠLACHTA – Třicet let pod 
přísahou, HODGE – Stručný 
příběh moderního umění, 
GILLS SLAVÍKOVÁ – Vůně 
chleba, Dezerty jedna báseň, 
SRPOVÁ – Začínáme podni-
kat

KNIHY PRO DĚTI

Pohádky
DUDLEY – O hodném méďo-
vi, KŘESŤANOVÁ – Divotvor-
né příběhy, HORVÁTHOVÁ 
– O statečné zoubkové víle, 
DOLEJŠOVÁ – Po kolejích za 
pohádkou

Pohádkové příběhy
BŘEZINOVÁ – Yveta to ví, 
GECKOVÁ – Liška Šiška ve 
školce, BRAUNOVÁ – Eda se 
nedá

Dobrodružné
a historické příběhy
LACHAPELLE – Rošťáci 
z pravěku, BREZINA – Hrozivé 
pařáty, LOWERY – Charlie 
a já, FIŠAROVÁ – Náš dvůr má 
tajemství

Humorné příběhy
WALLIAMS – Krysburger, 
Pan Smraďoch, Příšerná teta, 
OWEN – Čarodějka Winnie 
a kocour Wilbur

Literatura Young adult 
WARGA – Moje srdce a jiné 
černé díry, TODD – After 5: 
Před námi

Dívčí romány
CASS – Zaslíbená, RUSSELL 
– Deník mimoňky 14: Příběhy 
nejhorší nejky v historii

Naučná literatura
HÉNKOVÁ – Jak se stavěly 
divy světa, VANĚČEK – Koho 
má znát správný Čech, 
STAŇKOVÁ – Strašidelné 
Česko, NAVARRO – Staň se 
detektivem

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

Varování před podvodným jednáním. Dne 18. 6. 2020
Představte si, že Vám táhne na 80 let. Odložíte si peníze na pohřeb, ty čekají na Váš konec. Rodiče Vás učili, 

že máte lidem pomáhat. Občas Vás někdo z rodiny či přátel požádá o půjčku, kterou postupně vrátí. Peníze 
tak slouží dobré věci. Tu přijde žena (znáte její rodiče, jako poctivé lidi) a žádá radu k prodeji pozemku. 
Laicky jí poradíte a ona Vás požádá o krátkodobou půjčku (13. 3.) a nabídne splatnost do 14 dnů. Začíná 
koronakrize a ona tvrdí, že má někde nevyplacenou dealerskou odměnu, která je zástavou za splacení. Ať 
jí tedy Vaše peníze poslouží. Půjčíte je proti potvrzení. Uběhne doba splatnosti a nic! Upomínáte a mnoho-
mluvné řečnění dlužnice je výsledkem. Splatnost je několikrát překročena a peníze nikde! Přes 50 tisíc je na 
důchodce dost. Dlužnice se chová samolibě, nesplácí a nekomunikuje. Zjistíte, že v tom navíc nejste sám. 
Hodí to s Vámi tak, že máte následně infarkt. Ležíte v nemocnici, rozvažujete, operují Vám v srdci a ležíte 
na jednotce intenzivní péče. Už víte, že jste utekl hrobníkovi z lopaty a oddálil pohřeb (peníze na něj má 
nezodpovědná dlužnice). Pustí Vás z nemocnice, přijde dlužnice a opět mluví a mluví, ovšem o tom, kdy 
zaplatí, ani slovo. Dáte jí splatnost do konce května, ale nepřijde posel ani osel. Resumé, ohlásím policii jed-
nání jako vylákání půjčky včetně nemajetkové újmy (vzniklý infarkt v příčinné souvislosti) a neoprávněné 
obohacení dlužnice (podle zák. 45/2013 Sb.) na osobě, která je vysokého věku (§2). Stalo se v období od 
13. 3. 2020 do současnosti v Židlochovicích.

Věřitel a poškozený inzerent je Ivan Fenz, Masarykova 219.

Pozn. red.: Inzerent podal inzerát včetně uvedení celého jména a kompletní adresy dlužnice ze Židlochovic.
V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů však nelze tyto údaje zveřejnit.

Vodní savec podobný bobrovi a chovaný 
pro svou kožešinu
Sudokopytník vysoký až 5 metrů
Nejlepší přítel člověka
Hojný druh ploštice: … pospolná
Nelétavý pták žijící na Antarktidě
Hlučná opice s červeným pozadím
Krakonošova hlídačka

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nejznámější zvíře Austrálie
Létající savec se schopností echolokace
Pták z čeledi holubovitých
Drobný hlodavec, častý domácí mazlíček
Nejrychlejší suchozemské zvíře
Největší živočich na Zemi

8.
9.
10.
11.
12.
13.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Solventní manželé hledají ke koupi byt v Židlochovi-
cích a v blízkém okolí. Tel.: 732 834 651.
Koupíme RD v obci s dobrou dostupností do Brna. 
Tel.: 605 997 025.





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

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

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







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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledáme nový domov – RD nebo byt  Židlochovice a okolí.  
Tel. 605 997 025.                          
Samotář hledá chatu/chalupu. Zahrádka výhodou. Zn. 
Odpočinek od rodiny. T.: 605 871 619.
Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.







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
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LENKA PETROVSKÁ, DIS.
INTERIÉROVÝ DESIGNER

+ 420 603 360 909
info@petrovskadesign.cz
www.petrovskadesign.cz

Nabízím kompletní vedení účetnictví a daňové evidence, veškeré zpracování daňových přiznání. 
Dále nabízím vedení mzdové agendy. 

Kontakt na tel. čísle: 724 221 741 | E-mail: ucetni110@email.cz



18. 7., 13:00 | OTEVŘENÍ KOMUNITNÍHO CENTRA
místo:  komunitní centrum Židlochovice
pořádá: Městské kulturní středisko

18. 7., 9:00 | COPA DE ŽIDLE S VEČERNÍ ZÁBAVOU
Turnaj v malé kopané. Večerní zábava začíná v 19:00 hodin, hraje 
kapela Alkoholic Melodic.
místo:  fotbalový stadion
startovné: 1.000 Kč
přihlášky: v hospodě na hřišti, fczidlochovice@email.cz,
 facebook či v sekci Ke stažení
vstupné: 100 Kč
pořádá:  FC Židlochovice

26. 7. | KINEMATOGRAF V ŽIDLOCHOVICÍCH
místo:  bude upřesněno, za nepříznivého počasí v sokolovně
pořádá: Městské kulturní středisko

1. 8., 6:00 | SNÍDANĚ POD ROHLEDNOU
Přijďte s námi přivítat nový den na rozhledně. Stačí si vzít baťůžek 
s lehkou snídaní pro sebe a neznámého přítele, piknikovou deku a 
zažijete snídani s netradičním výhledem.
místo: rozhledna Akátová věž Výhon
pořádá: Městské kulturní středisko

30. 8. | DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
ANEB ROZLOUČENÍ S LÉTEM
místo: areál městského koupaliště Židlochovice 
pořádá: koupaliště Židlochovice,
 Komise sportu a mládeže RM Židlochovice

Kulturní a sportovní akce v červenci a srpnu 2020

27Kulturawww.zidlochovice.cz

pozvánky
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Kam letos na dovolenou? No přece do Toskánska, ale toho Moravského / Foto: P. Válek28


