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Na městském stožáru se 26. května obje-
vila černá vlajka. Důvod byl jiný, než je 
obvyklé… Jaký? 

Parlament v úterý 26. května odhlasoval, 
že obce se budou podílet na podpoře pro 
osoby samostatně výdělečně činné vyplý-
vající z doby vládních omezení  v průběhu 
koronavirové krize. Je to černý den pro obce, 
a to doslova. Vlajka vyjadřovala nesouhlas 
s tímto vládním krokem.

Co to pro obce znamená?
Parlament schválil zákon, kterým se obcím 

Jan Vitula: Život ve městě se nezastaví

bere část z jejich příjmů na pokrytí kompen-
začního bonusu 25 000 korun měsíčně oso-
bám výdělečně činným. Nezpochybňuji, že 
ekonomický problém způsobený covidem  je 
obrovský a podpora  potřebná,  ale pro obce 
to znamená, že už tak snížené příjmy vlivem 
pozastavení ekonomiky se propadnou ještě 
o další miliony.  Zatímco v  minulém rozho-
voru jsem hovořil o odhadu v propadu eko-
nomiky ve výši 10 %, novým rozhodnutím 
vlády se tato čísla ještě navýší. Pro mnohé 
obce je schválení nového zákona kritické a já 
ho hodnotím jako obrovskou chybu státu.

Jaké jsou nové odhady?
Zákon byl odhlasován včera. Pro všechny 

je to úplně čerstvá záležitost a my zatím ještě 

Milena Moudrá
redaktorka

žádná čísla nemáme. Troufám si ale říct, že 
může jít o dalších mínus 5–6 milionů příjmů 
z daní, s kterými jsme při investicích počí-
tali. Při těchto číslech už se dostáváme do 
kritických hranic, které jsou jen velmi těžce 
financovatelné. Ovšem odhady se poměrně 
výrazně liší, protože jsme opět u toho, že 
nikdo neví, jaká bude skutečnost.

Mohou si obce k překlenutí nejhoršího 
dopomoci půjčkami?

Obce mají z hlediska zadlužení stanove-
né limity zákonem. Nefungují jako stát. Stát 
vydává dluhopisy, které může otáčet, opako-
vaně přeúvěrovat, půjčovat si další peníze. 

Zase spolu: Noční pochod na rozhlednu 



2 Informace ze samosprávy MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

V reálu si stát dnes půjčuje skoro za nulu.  
Obce se ani zdaleka nepřiblíží  podmín-
kám, na které při půjčkách dosáhne stát. My 
na obci, když si jdeme do banky pro úvěr, 
máme půjčky za nějaká procenta. A v obje-
mech, o kterých se zde bavíme, jde o částky 
pro nás vysoce rizikové.

Co to znamená v praxi?
V praxi to znamená, že velmi výrazně 

naroste zadluženost obcí a dá se předpokládat, 
že se zastaví řada investičních akcí. Každá 
obec je ale úplně jiná, některé mají našetřeno 
a nebudou realizovat investice, ty jsou na tom 
dobře. Obcím, které mají rozinvestováno – 
jako my, vznikne problém s vyfinancováním 
rozdílu, a nejhůř na tom budou obce 
splácející úvěry, protože nebudou mít z čeho 
úvěry platit.  Konkrétně pro nás to přinese 
podvázaní investičních aktivit a přidržení 
celé řady záměrů, které jsme měli v plánu 
realizovat. Pomoc nabízí Evropská unie, která 
vyčleňuje obrovské prostředky na překonání 
následků krize.  Pokud však pomoc bude 
podmíněna finanční spoluúčastí, jak je běžné,  
budou muset  žadatelé přidat něco ze svého.  
Obce ale nebudou mít z čeho, což v konečném 
důsledku znamená, že nebudou moci peníze 
efektivně využít.  

A vracíme se k počátku celého problé-
mu – kdyby příspěvek pro OSVČ pokryl ze 
svých zdrojů stát, tak se bavíme o několika 
desítkách miliard, což je v balíku státních 
půjček zanedbatelná částka. Pro obce však 
jde o téměř smrtící záležitost.

Lze zmírnit negativní dopady, které při-
jetí nového zákona přinese?

Hovoří se o návrhu, jak obcím ztráty kom-
penzovat, ministryně Schillerová dokonce 
přemýšlí o poskytnutí dotací. My ale nepo-
třebujeme další dotace, my potřebujeme 
volné peníze k tomu, abychom mohli dofi-
nancovat ty, co už nám běží. Nemůžeme 
doplácet dotaci dotací. Znovu podotýkám, 
že schválení zákona hodnotím jako nejhorší 
rozhodnutí vlády, protože v krizovém sta-
vu má náklady spojené s krizí hradit stát ze 
svých zdrojů. A ačkoliv někteří se mnou teď 
nebudou souhlasit, znovu se potvrzuje, že už 
jsme měli mít dávno přijaté euro.  Měny jako 

dolar a země eurozóny  budou považovány 
za bezpečné a stabilní a jejich kurzy budou 
posilovat, kdežto trajektorie naší koruny 
bude pravděpodobně spíše klesající. 

Přes všechny problémy, které nám teď vlá-
da nadělala, jsem si ale jist, že v Židlochovi-
cích situaci zvládneme. Přece jen máme na 
radnici zkušený tým.

Život v obci se ale určitě nezastaví,  
i  když starostí bude asi hodně.  Na co se 
v nejbližší době, pane starosto, těšíte?

Do svého závěru se blíží stavba komu-
nitního centra, od předání hotového díla 
nás dělí necelý měsíc.  Vše jde podle plánu, 
žádná krize se této velké investice nedotkla, 
a tak už bych všechny velmi rád pozval na 
slavnostní otevření, které proběhne v sobotu 
18. července.  Těším se, že komunitní cent-
rum se stane místem častých setkávání, a já 
věřím, že zde při kultuře na všechny ne příliš 
dobré prognózy společně zapomeneme.

>> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
už teď se velmi těším na pokračování našich pravidelných setkávání u šálku čaje nebo u vína, 
kde si s vámi rád popovídám o záležitostech z chodu města. Potkávat se budeme opět od 
měsíce září.
 Ing. Jan Vitula, starosta

Intenzifikace čistírny odpadních vod v Židlochovicích je v běhu

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Na přelomu letošního března a dubna 
jsme začali s rekonstrukcí čistírny odpad-
ních vod. Jedná se o další velkou investiční 
akci města.

Celou stavební akci bude realizovat firma 
IMOS a. s., která vyhrála výběrové řízení, jež 
vypisoval VAK, dobrovolný svazek obcí, již 
v druhé půli minulého roku. V předchozích 
číslech jsem informoval o důvodech, proč je 
čistírnu třeba rekonstruovat a také kolik to 
bude stát. 

Náročnost celého projektu tkví v tom, že 
čistička, která slouží nejen Židlochovicím, 
ale také obci Vojkovice, musí projít poměr-
ně zásadní rekonstrukcí, ale současně musí 
během celé doby prací fungovat a zajišťovat 
veškerý provoz nutný k bezproblémovému 
chodu kanalizační sítě.

V těchto dnech bylo položeno provizor-
ní potrubí (obtok), realizovány mikropilo-
ty, probíhá výkop přípojky nízkého napětí. 
V místech cyklostezky na Žabčice směrem 
k ČOV a zpět se již nyní pohybují a budou 
pohybovat auta stavební firmy IMOS a. s. 

Tato komunikace bude jako přístupová 
sloužit pro tato auta během celé stavby (2020, 
2021). Dbejte prosím zvýšené opatrnosti. 

Obezřetnost a ohleduplnost platí samozřej-
mě také pro řidiče aut stavební firmy.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod začala / foto: R. Nováková
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Nové vozidlo nahradí staré, technicky již nevyhovující / foto: město Židlochovice

Nové vozidlo nahradí vozidlo stávající, 
které je již na hraně své životnosti a bezpeč-
nosti. Pořízením vozidla došlo k náhradě 
již technicky nezpůsobilého vozidla, a tím 
zůstane zajištěna trvalá akceschopnost jed-
notky. Vozidlo bude zajišťovat plnění úkolů 
na úseku požární ochrany a ochrany oby-
vatelstva (nejen v obvodu obce s rozšířenou 
působností města Židlochovice, ale v případě 
potřeby a nutnosti v celém JMK), a dále bude 
nové vozidlo sloužit k přepravě členů JSDH 
v operačním a organizačním řízení. Pořízený 
vůz je v základním vybavení a umožňuje pře-
pravu devíti hasičů nebo osmi evakuovaných 
osob.

Koupě vozidla byla spolufinancována z roz-
počtu Ministerstva vnitra prostřednictvím 
Generálního ředitelství hasičského záchran-
ného sboru České republiky, a to v rámci 
programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“, 
a dále z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

Nové auto pro Sbor dobrovolných hasičů

Ing. Hana Halounová
projektové oddělení

Jednota sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice si poslední březnový den převzala od dodavatele CARen, a. s., nové vozidlo 
tovární značky Volkswagen, model Transport.

Z celkové pořizovací hodnoty vozu ve výši 
1 024 870,– Kč činila výše dotace 750 000,– 
Kč (450 000,– Kč MV – GŘ HZS ČR; 
300 000,– Kč JMK).

Pro kolektiv Pečovatelské služby Židlo-
chovice nebylo období příchodu korona-
viru, stejně jako pro ostatní sociální služ-
by, zrovna lehkým. Všeobecně epidemie 
zastihla mnoho sociálních služeb na tuto 
situaci nepřipravených, chyběly ochranné 
pomůcky, dezinfekční prostředky atd. My 
jsme mezi ně naštěstí nepatřili. 

Naše služba průběžně dodržuje zvýšená 
hygienická opatření vůči klientům i pracov-
nicím služby. Máme vždy dostatečnou záso-
bu základních ochranných prostředků, jako 
jsou jednorázové rukavice a dezinfekční 
prostředky. V době prvních zmínek o mož-
né epidemii jsme se dostatečně předzásobili 
i dalšími ochrannými prostředky – rouška-
mi a dezinfekčními gely na ruce, proto se 
jejich kritický nedostatek naší služby téměř 
nedotknul. 

Se sílením epidemie se celkem rychle 
zvyšovala spotřeba ochranných pomůcek, 
naše zásoby se velmi rychle tenčily a bylo 
nutné být velmi iniciativní ve vyhledávání 
možností nákupu dalších ochranných pro-
středků. Díky našemu zřizovateli, městu 
Židlochovice, jsme měli možnost nakupovat 
dle potřeby, byly vynaloženy nemalé finanč-
ní prostředky. Velmi jsme ocenili solidaritu 

Mgr. Lenka Brázdová
Pečovatelská služba Židlochovice

soukromých osob i firem, které nám poskyt-
ly další ochranné pomůcky. Postupně nás 
začal zásobovat i Jihomoravský kraj. 

Tak jako většina zdravotníků ani pečo-
vatelská služba si nemohla dovolit oddych. 
O některé klienty se postarala rodina, ale 
většina klientů službu využívala nadále, včet-
ně víkendů. Naše pracovnice byly zpočátku 
na poradách instruovány, jak dodržovat 
zvýšená hygienická opatření při provádění 
pečovatelských úkonů. Pracovnice zajišťo-
valy především pomoc při osobní hygieně, 
pomoc při oblékání, podávání jídla, dovoz 
obědů, nákupy a pochůzky atd. Nakupovali 
jsme také židlochovickým seniorům, kteří 
našimi klienty v té době nebyli. Ochránit 
seniory před nákazou bylo prioritou města 

Pečovatelská služba: Náš život s koronavirem
i naší služby. Do rodinného prostředí pra-
covnice vcházely a pracovaly v rouškách 
a rukavicích, nosily s sebou dezinfekci a dez-
infekční gely. To platí stále. Jsme velmi rádi, 
že žádný z našich klientů koronavirem neo-
nemocněl, totéž platí i o pracovnicích PS. Už 
několikrát proběhlo testování zaměstnanců 
na COVID-19 s negativním výsledkem.

Touto cestou bych velmi ráda poděkova-
la pracovnicím PS i klientům za trpělivost, 
s jakou zvládají současnou situaci. Velký 
dík patří všem, kdo nám pomáhali a stá-
le pomáhají, všem, kteří nám sponzorsky 
dodali roušky, švadlenkám, co nám roušky 
ušily, dostali jsme respirátory, dezinfekční 
prostředky.

Přeji všem, abychom to „společně zvládli“. 

oznámení

Starosta města Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení na místo:

Strážník městské policie
v Židlochovicích

Zájemci se mohou přihlásit 
do 30. června 2020. 

Bližší informace naleznete na webových stránkách města v sekci nabídka práce.



4 Informace ze samosprávy MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Nošení roušek
Nosit roušku je povinné pouze v prostředcích veřejné dopravy a ve 
vnitřních prostorách staveb (např. budovy úřadu, nemocnice, školy, 
obchody, restaurace), s výjimkou vlastního bydliště. Venku je lidé 
musí nosit pouze v případě, že se na jednom místě bude najednou 
nacházet více lidí a rozestupy mezi nimi budou menší než dva 
metry.

Restaurace, hotely, kempy
Od 25. 5. mají běžný provoz, jsou otevřeny i vnitřní prostory. 
Vnitřní části restaurací mají omezenou otvírací dobu, a to pouze 
do 23 hodin. U vstupu musí být umístěna dezinfekce. Platí zde 
pravidlo nošení roušek – vnitřní prostory. Při návštěvě restaurace 
si můžete roušku sundat v době konzumace nápojů a jídla.

Sportovní areály, koupaliště, wellness centra, sauny
Jsou také otevřena od 25. 5. 2020. Je však omezen počet návštěv-
níků, a to podle velikosti zařízení. Zároveň mají svá další pravi-
dla provozu. Při vstupu je opět povinná dezinfekce rukou. Platí 







zde povinnost nošení roušek a dodržování rozestupů. Roušku lze 
odložit na dece a při koupání.

Dále byly otevřeny hrady a zámky, zoologické a botanické zahrady. 
Platí zde povinnost nosit roušky a dodržovat rozestupy. Je možné 
pořádat venkovní i vnitřní hromadné akce do počtu 300 osob. 
Pokud bude epidemiologická situace příznivá, dojde k postupné-
mu navýšení osob – účastníků –, a to na 500 osob od 8. června 
a na 1000 osob od 22. června. 

Letní tábory
Pro děti jsou povoleny letní tábory, musí být dodržen celkový počet 
účastníků, do kterého spadá i personál, vedoucí atd. (300 osob cel-
kem, předpoklad od 8. 6. 500 osob). Pro stanové tábory je počet 
omezen na 100 osob. Povoleny jsou rovněž příměstské tábory. 

Zároveň dochází k uvolňování pravidel cestování, v současnosti 
je možné vycestovat na 48 hodin na Slovensko, do Maďarska bez 
povinnosti negativního testu na koronavirus při návratu. Další 
rozvolňování je třeba sledovat, nejlépe na stránkách Ministerstva 
zahraničních věcí.

Další uvolňování opatření je plánováno od 8. června 2020.







Nosit roušku, nebo ne? Pravidla platná od 26. května 2020

Připravila Ivana Flajšingerová
redakce Zpravodaje

Od 25. května 2020 došlo k další, největší vlně rozvolnění omezení vyhlášených v době nouzového stavu. Pravidla jsou však pozměňová-
na téměř každý den, nejaktuálnější stav lze sledovat například na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz).

Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

RM 24. dubna 2020
výběr z usnesení
RM schvaluje:

přijetí daru ve výši 25 000,– Kč od VaS, 
a. s., Brno, a dar ve výši 10 000,– Kč od paní 
Than Thu Trang, Židlochovice, s určením 
na boj s koronavirovou epidemií.

ceník za prodej kompostu:
- kompost 20l pytel – 20,– Kč  
- kompost 50l pytel – 50,– Kč

Řád veřejného pohřebiště města Židlo-
chovice s účinností ode dne 1. 5. 2020. 

ZM 29. dubna2020
výběr z usnesení
ZM rozhodlo:

prodat pozemky o výměře 11 289 m2 

(pozemky u Litavy) dle vyhlášené-
ho záměru č. 81 společnosti FUERTES 
DEVELOPMENT, s. r. o., Tleskačova 
1660/2, 634 34 Kuřim, IČO 26893223, za 
cenu 1 850,– Kč m2 bez DPH a za podmí-
nek uvedených v záměru č. 81.   

ZM vydává:
Obecně závazné vyhlášky města Židlo-
chovice, kterými se stanoví části společné-
ho školského obvodu základní školy s obcí 











JUDr. Ludmila Čermáková
odbor vnitřní správy

Vojkovice, Nosislav, Sobotovice, Ledce, 
Medlov. 

RM 5. května 2020 
výběr z usnesení
RM ukládá:

uzavřít smlouvu na akci „Přestavba pro-
stor bytového domu, Coufalíkovo náměstí 
256“ s účastníkem zadávacího řízení, který 
se umístil jako první ve výběrovém řízení, 
a to STAMA GROUP s. r. o., Masarykova 
365, 691 64 Nosislav.

RM 15. května 2020
výběr z usnesení
RM bere na vědomí a schvaluje:

podání žádosti s názvem „Revitalizace 
nemovitého kulturního dědictví Rober-
tovy vily v Židlochovicích – místo sdílené 
historie a společné budoucnosti“ do pro-
gramu Kultury z Fondů EHP 2014–2021 
(Norské fondy). 

RM ukládá:
uzavřít smlouvu na akci „GASTROTECH-
NOLOGIE“ s účastníkem zadávacího 
řízení GASTROFORM s. r. o.

RM rozhodla:
uzavřít dodatek č. 2 k SoD č. 0037/2019 
s dodavatelem stavby Komunitní cent-
rum Židlochovice – firmou ESOX, spol. 
s r. o., spočívající v navýšení ceny díla 
o 401 892,37,– Kč bez DPH a v pro-









dloužení termínu  předání a převzetí 
dokončeného díla do 10. 7. 2020.

RM ukládá:
uzavřít s OPPORUTUNITY, spol. s r. o. 
smlouvu na „Nákup osobního vozu pro 
MP Židlochovice“.

RM rozhodla:
uzavřít smlouvu o dílo na vybudování 
parkoviště naproti Paviru se společností 
BCL TRADE s. r. o., za cenu 28 000,– Kč 
bez DPH. 

RM schvaluje:
návrh na zahájení zadávacího řízení 
na dodavatele úklidu budov MěÚ 
Židlochovice. 







upozornění

Upozorňujeme občany,  že  

do konce měsíce června 
JE NUTNO UHRADIT POPLATKY ZA 

ODPAD A ZA PSA. 

Poplatky lze hradit osobně na 
pokladně MěÚ Židlochovice, 

případně převodem. 
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Uzavření manželství
Dříve narození si pamatují, že jedinou 

uznávanou formou uzavření manželství 
byl civilní obřad na radnici. V případě, že 
snoubenci chtěli uzavřít manželství církev-
ní, vždy tomuto obřadu musel předcházet 
obřad civilní. 

Od roku 1992 je církevní sňatek úředně 
platným a na území České republiky lze 
uzavřít manželství jak civilní, tak církevní.

Obřadní den
Stanovenou dobou pro konání svateb-

ních obřadů je každá sobota (obřadní den) 
v době 10.00–14.00 hod. V tomto přípa-
dě svatební obřad nepodléhá správnímu 
poplatku. 

Pokud je uzavíráno manželství v obřadní 
den, ale na jiném vhodném místě, správní 
poplatek činí 1 000 Kč. Manželství je mož-
né uzavřít i mimo stanovený obřadní den, 
správní poplatek je 1 000 Kč.

Kde můžete být oddáni
Manželství jsou uzavírána v obřadní síni 

radnice v Židlochovicích, Masarykova 100.
Dále je možné uzavřít manželství na 

jiném vhodném místě, a to např. v prosto-
rách zámku v Židlochovicích, jehož správ-
cem jsou Lesy České republiky. Manželství 
jsou zde uzavírána v nádherných prosto-
rách zámecké kaple, zámecké obrazárny, za 
slunečného počasí na louce zámecké zahra-
dy nebo v zámeckém parku.

Další možností uzavřít manželství na 
jiném vhodném místě je Zahradnické cent-
rum Hortis v Židlochovicích.

Poplatek za pronájem prostor ke svateb-
nímu obřadu v prostorách zámku nebo 
v Zahradnickém centru Hortis hradí snou-
benci přímo pronajímateli.

Manželství je také možné uzavřít např. na 
zahradě rodinného domu, na louce, v sadu, 
apod. 

Jaké doklady potřebujete k uzavření 
manželství

Snoubenci matričnímu úřadu předloží:
rodné listy, rodné listy dětí, pokud již 
spolu mají,
platné občanské průkazy, popř. cestovní 
doklady,
pravomocný rozsudek o rozvodu před-







Zatímco se naši předkové drželi pověry, že květnová svatba nepřináší nic dobrého, a ještě donedávna bylo v tomto měsíci uzavíráno 
minimum sňatků, v posledních dvou letech pomalu stoupá zájem o uzavření manželství právě v měsíci květnu. Protože měsíc začínající 
políbením pod rozkvetlou třešní, označený už K. H. Máchou za měsíc zamilovaných, je z pohledu mladých k vyřčení manželského slibu 
tím nejkrásnějším. Letošní květen však znovu tak trochu připomínal doby dřívější, svatební obřady pozastavila koronavirová karanténa 
a obřadní síně zely prázdnotou. Od 25. května přichází uvolnění a znovu je možné, za splnění určitých pravidel a v počtu nejvýše 300 
osob, pořádat svatební obřady.
Jak postupovat v případě uzavření manželství a kde obřad uskutečnit?

Budeme se brát…

chozího manželství s vyznačenou právní 
mocí,
úmrtní list zemřelého manžela/
manželky.

Snoubenci na matrice městského úřadu 
vyplní dotazník. V případě uzavření církev-
ního manželství vypisují snoubenci navíc 
žádost o vystavení Osvědčení k uzavření 
církevního manželství. 

Za co a kolik platíte 
povolení uzavřít manželství na jiném 
vhodném místě nebo mimo stanovenou 
dobu: 1 000 Kč
uzavření manželství, má-li pouze jeden 
ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR: 
2 000 Kč
uzavření manželství, nemají-li oba snou-
benci trvalý pobyt na území ČR: 3000 Kč
vydání Vysvědčení o právní způsobilos-
ti k uzavření manželství v cizině nebo 
s cizincem: 500 Kč

Jak probíhá svatební obřad
uvítání snoubenců a svatebních hostů 
v obřadní síni,
vstup snoubenců do obřadní síně (po 
dohodě je možné, aby nevěstu přivedl do 
obřadní síně otec nevěsty nebo jiný člen 
rodiny, v tomto případě ženich vstupuje 
do obřadní síně společně s rodiči a sva-
tebními hosty),
představení snoubenců a svědků oddáva-
jícímu,

















slavnostní řeč oddávajícího, souhlasné 
prohlášení snoubenců, výměna snubních 
prstenů, první novomanželský polibek, 
podpis protokolu o uzavření manželství,
gratulace oddávajícího, matrikářky, rodi-
čů a svatebních hostů novomanželům.

Doba trvání svatebního obřadu je asi 
20 minut.

Oddávajícími ze zákona jsou: 
Ing. Jan Vitula (starosta)
Mgr. Tomáš Šenkyřík (místostarosta)
Ing. Bronislav Svoboda (místostarosta)

a pověření zastupitelé:
Mgr. Lenka Brázdová, Ing. Petr Svoboda, 
Ing. Oldřich Kahoun, doc. Mgr. Petr Fran-
cán, Libor Kafka, Vlastimil Helma, Prof. 
MUDr. Peter Wendsche, CSc., JUDr. Ivo 
Remunda, Ing. Petr Chocholáč, Antonín 
Houdek, Ing. Petr Maša, Ing. Vít Betáš.













Interiér obřadní síně / foto: R. Nováková

Lenka Tesařová
matrika
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Každý návštěvník, nájemce hrobového 
místa provozovatele pohřební služby jsou 
povinni chovat se pietně, mravně a dodržo-
vat řád pohřebiště, nařízení a zákony České 
republiky. 

Povinnosti provozovatele
1. Hřbitov je rozdělený celkem na 4 zóny.

Zóna A, B – ukládání lidských ostatků 
do hrobů a hrobek
Zóna C – ukládaní zpopelněných lid-
ských ostatků v urnách
Zóna D – vsypová loučka

2. Provozovatel je oprávněn vstup na pohře-
biště nebo jeho část dočasně zakázat nebo 
omezit.
3. Na pohřebišti jsou poskytovány mimo  
jiné tyto služby:

Nájem hrobových míst a vedení 
evidence.
Možnost odběru vody a bezplatného 
zapůjčení nářadí související s údržbou 
hrobových míst.
Správa a údržba pohřebiště včetně 
objektů, komunikace, zeleně a odstra-
nění odpadu.
Údržba a úprava opuštěných hrobo-
vých míst.

4. Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtí 
mohou být pohřbeni pouze se souhlasem 
provozovatele.
5. Rada města Židlochovice má pravomoc 
prohlásit hrob za „čestný hrob“ nebo hro-
bové zařízení za „cenný náhrobek“.

Povinnosti návštěvníků
1. Zákaz kouření, konzumace alkoholu, 
požívání omamných či psychotropních 
látek, zákaz hlučného chování, pouštění 
hlasité hudby, vstupu se zvířaty, odhazování 
odpadu mimo odpadkové koše.
2. Zákaz vstupu osobám v podnapilém 
stavu.
3. Dětem do 10 let je vstup umožněn pouze 
v doprovodu dospělé osoby.















Rada města Židlochovice schválila usnesením č. 2020/33/6.2.1 Řád veřejného pohřebiště města Židlochovice, s účinností ode dne 
1. 5. 2020. Zde uvádíme stručný výčet nejdůležitějších bodů řádu. Plné znění tohoto řádu naleznete na internetových stránkách města 
Židlochovice v sekci Řády, zásady a směrnice města nebo v kanceláři matriky, Nádražní 750.

I veřejné pohřebiště má svůj řád a pravidla: 
Výňatek z Řádu veřejného pohřebiště města Židlochovice

4. Vstup na vsypovou loučku je veřejnosti 
zakázán.
5. Pohybovat se v areálu hřbitova na kole, 
koloběžkách, skateboardech, kolečkových 
bruslích atd. je zakázáno.
6. Svítilny a svíčky je možné rozsvěcovat, 
pokud splňují bezpečnostní opatření 
proti vzniku požáru a jsou umístěny na 
hrobech nebo vyznačených místech k tomu 
určených.
7. Odnášení vody z pohřebiště a její konzu-
mace je zakázáno.
8. Provádění prací je dovoleno jen v roz-
sahu, který umožňuje provozní řád nebo 
s ním souhlasí provozovatel, včetně výsad-
by a zásahů do zeleně.
9. Věnce a kytice je možné ukládat jen na 
hroby a kolem vsypové loučky v šíři 70 cm 
kolem kamenného obelisku.
10. Pořádání pietních a vzpomínkových 
akcí na pohřebišti je dovolené jen se sou-
hlasem provozovatele, výjimkou je právo 
na shromažďování.

Ukládání lidských pozůstatků a 
exhumace
1. Ukládat a exhumovat lidské ostatky je 
oprávněn pouze provozovatel a pohřební 
služby.
2. Pohřbení lidských pozůstatků musí být 
doložené úmrtním listem, všechny rakve 
a urny včetně exhumačních musí být řádně 
označeny pro evidenci a identifikaci.
3. Nájemce ohlásí provozovateli požadavek 
na uložení ostatků, včetně uložení vsypem.
4. Lidské ostatky mohou být exhumovány 
pouze s písemnou žádostí a se souhlasem 
provozovatele.
5. Rakve určené pro pohřbení do země 

musí být vyrobeny z takových materiálů, 
aby ve stanovené tlecí době zetlely spolu 
s lidskými ostatky.
6. Výplně rakví musí být vyrobeny z lehce 
rozložitelných materiálů, včetně oblečení 
zemřelého.
7. Milodary vložené do rakví mohou být 
pouze ze snadno rozložitelných materiálů.
8. Rakve určené do hrobek nesmějí překro-
čit rozměr 2,15 m na délku a 0,85 m na šíř-
ku, vyrobeny budou z kovu nebo ze dřeva 
s dlouhou trvanlivostí a s umístěnými zin-
kovými vložkami.

Nájem hrobového místa
1. Nárok na hrobové místo vzniká uzavře-
ním nájemní smlouvy mezi provozovate-
lem a nájemcem.
2. Nájem hrobového a vsypového místa se 
obvykle sjednává na 10 let, u hrobek na 
20 let.
3. K uzavření smlouvy je nájemce povinen 
doložit: jméno, příjmení, datum narození 
a smrti, doklad o prohlídce nebo zpopelně-
ní zemřelého, dále pak záznam o nebezpeč-
ných nemocech, a další.
4. K uzavření smlouvy je nájemce povinen 
doložit své osobní údaje.
5. Změny ve smlouvě je nájemce povinen 
nahlásit pronajímateli.
6. Uložení konstrukce na vykopanou zemi-
nu na vedlejším hrobě není omezení práv 
nájemce. Pokud dojde k poškození hrobo-
vého místa, je osoba zodpovědná za tento 
čin povinná poskytnout náhradu.

Vsypová loučka / foto: M. Moudrá

JUDr. Ludmila Čermáková
odbor vnitřní správy

Pohřebiště je přístupné v době:
1. 4. – 30. 9. od 7:00 do 21:00, 

1. 10. – 31. 3. od 7:00 do 20:00, 
výjimkou jsou církevní slavnosti 

(Vánoce, Památka zesnulých…), kdy 
je otevírací doba prodloužená až do 

půlnoci. Vstup na hřbitov mimo tuto 
dobu je zakázán.

pokračování na další straně >>



Městský úřad Židlochovice, odbor obecní živnostenský úřad upozorňuje nově zapsané podnikatele do Informačního systé-
mu Registru živnostenského podnikání na společnosti, které zasílají nově registrovaným podnikatelům nabídku na registraci 
v jejich rejstříku a současně přikládají složenky k úhradě nákladů na zápis do těchto rejstříků (tyto náklady se pohybují v roz-
mezí cca od 600 do 3000 Kč). Jedná se o společnosti podnikající v režimu živnostenského zákona, tj. v soukromém sektoru, bez 
jakékoliv vazby na živnostenské úřady a oficiální živnostenský rejstřík vedený pod Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Registrace v těchto rejstřících je výlučně na volbě podnikatele. 
Všichni podnikatelé jsou registrováni na jediné oficiální webové stránce www.rzp.cz (Registr živnostenského podnikání), kte-
rou spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor živností, a to zcela zdarma bez jakékoliv úhrady poplatku. Jediný popla-
tek při vstupu do podnikání v režimu živnostenského zákona činí 1000 Kč, který je splatný při ohlášení živnosti, popř. žádosti 
o koncesi (bez ohledu na počet ohlašovaných živností a žádostí o koncese).
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Povinnosti nájemce hrobového místa
1. Dodržovat řád veřejného pohřebiště.
2. Před zahájením prací si vyžádat souhlas 
provozovatele.
3. Zajistit opravy hrobového zařízení, 

>> pokračování z předchozí strany pokud je narušená jeho stabilita a ohrožuje 
tak zdraví, životy či majetek dalších osob.
4. Zajišťovat na vlastní náklady údržbu hro-
bového místa a zařízení v rozsahu stanove-
ném smlouvou.
5. Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení 
zajistit úpravu plochy hrobového místa.

6. Zajistit, aby plocha nezarůstala nevhod-
ným porostem, a zajistit estetický vzhled 
hrobového místa tak, aby nedošlo k naru-
šení okolních hrobových míst.

Pavilon přírodních věd
Před zhruba pěti měsíci byly zahájeny sta-
vební práce v areálu ZŠ. Jelikož se nový 
pavilon staví tzv. na zelené louce, probíhají 
práce snadněji. Nový pavilon přírodních 
věd již „stojí“ – byly zbudovány základy, 
jsou provedeny vyzdívky svislých nosných 
konstrukcí (stěny) a proběhla i montáž 
nosných železobetonových sloupů včet-
ně věnce. Nyní probíhá montáž stropních 
panelů SPIROL.

Jídelna
Na objektu původní jídelny využíváme 
část původní konstrukce a, jako u všech 
rekonstrukcí, dochází k různým 
překvapením, na která je třeba neprodleně 
reagovat ve spolupráci celého týmu 
dodavatele, autorského dozoru, správce 
stavby a objednatele. Po posouzení objektu 
statikem došlo nad rámec původního 
projektu k bourání stávajících podkladních 
betonů – s ohledem na jejich stav a 
nedostatečnou kvalitu byly provedeny 
nové. Rovněž již proběhla demontáž 
původní střechy a nyní probíhají práce na 
sanaci stávající stropní konstrukce.
Výstavbu, rovněž jako všechny ostatní, 
ovlivnila pandemie COVID-19. Dodavatel 
stavby, PORR a. s., nyní analyzuje dopady a 
hledá opatření, kterými by zmírnil dopad 
zejména na termín dokončení stavby.

Jaroslav Goš
odbor investic a místního hospodářství

Informace ze stavby přírodovědného pavilonu a rekonstrukce školní jídelny

Pavilon přírodních věd, obvodové zdivo budoucích učeben z jihozápadu / foto: J. Goš

Jídelna, bourání původní podlahy / foto: J. Goš

UPOZORNĚNÍ pro NOVĚ zapsané podnikatele do Informačního systému Registru živnostenského podnikání (do živnos-
tenského rejstříku)

Zpracovala Bc. Simona Šebková, DiS., odbor obecní živnostenský úřad

upozornění



8 Školství MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Naše mateřská škola se v období výsky-
tu koronaviru uzavřela na bezmála dva 
měsíce. Naší snahou bylo poskytnout péči 
dětem zdravotníků, hasičů, ale i maminek 
samoživitelek, a tak v rámci nabídky měs-
ta Židlochovice byla rodičům nabídnuta 
služba hlídání dětí, která se uskutečňovala 
v prostorách MŠ, kde se o děti staraly paní 
učitelky. Protože v tu dobu bylo povinností 
nosit roušky, nosily je i děti v mateřské ško-
le a k našemu velkému překvapení to zvlá-
daly velmi dobře. 

Přesto jsme se však všichni těšili na dobu, 
kdy budeme moci roušky odložit, abychom 
zase vzájemně viděli své tváře, kterými 
si i při neverbální komunikaci sdělujeme 
mnoho důležitých informací.

Mateřská škola znovu otevřela své dve-
ře 11. května. Doporučení vydané MŠMT 
obsahovalo mimo jiné i uvolnění povinnosti 
pro děti i pro pedagogické pracovníky nosit 
roušky, což nám udělalo velikou radost. 
Přestože jsme museli zpřísnit hygienické 
podmínky provozu, jako např. četnost úkli-
dů či postupné vcházení rodičů do budovy, 
zůstal chod MŠ zachován. Na mateřské ško-
ly se nevztahuje povinnost tvořit neměnné 
skupiny o limitovaném počtu, takže jsme 
nebyli nuceni měnit délku provozu či ome-
zovat docházku některých skupin dětí. 

Přesto však jsme byli velice rádi za ohle-
duplnost ze strany rodičů, kteří velmi zod-

Anna Engliš, DiS
ředitelka 

povědně přistoupili k opětovnému návratu 
dětí do mateřské školy. Děti se začaly vra-
cet v postupných vlnách, takže se nám je 
daří pozvolna zapojovat do činností po tak 
dlouhé době nepřítomnosti. 

Máme za sebou již dva týdny provozu a 
musím říct, že jsem nesmírně ráda za šve-
holení, které se opět ve školce ozývá. Ze tříd 
je slyšet smích a zpěv a na tvářích dětí i uči-
telek jsou vidět úsměvy. Nástěnky se plní 
obrázky dětí, na kobercích vznikají zajíma-
vé stavby a předškoláci se poctivě připra-

vují na nástup do školy. Měsíc červen měl 
být naplněn mnoha různými akcemi jako 
atletika, výlety či setkání se zdravotníky, 
které se v současné době nemohou konat, 
ale i přesto nás čekají zajímavé dny. Děti se 
budou fotit, aby měly i  letos zachovanou 
vzpomínku na svoji třídu, přijede divadlo, 
které si děti užijí v prostorách školní zahra-
dy, a uspořádáme i rozloučení s našimi 
předškoláky. Pevně věřím, že nás čekají již 
jen krásné školkové dny, které si s dětmi 
hodláme beze zbytku užít.

Mateřská škola v průběhu koronavirové karantény

Výkres dětí mateřské školy

V květnových dnech navštěvují gym-
názium pouze žáci oktávy, aby se mohli 
v maturitních předmětech finálně při-
pravit k maturitní zkoušce, která proběh-
ne v termínech od 1. června. Vzhledem 
k výborné spolupráci a disciplinovanosti 
oktavánů se nám daří naplňovat hlavní 
podmínku osobní účasti žáků ve škole, což 
jsou hygienická pravidla stanovená minis-
terstvem školství. Stále ovšem nevíme, zda 

se budeme mít možnost setkat i s ostatní-
mi žáky školy ještě v tomto školním roce. 

V souvislosti s epidemiologickou situací 
byla vydána vyhláška MŠMT o hodnocení 
žáků. Tato vyhláška určuje, že hodnocení 
2. pololetí letošního školního roku bude 
vycházet ze známek, které žáci obdrželi 
do uzavření škol, podpůrně se pak použi-
jí podklady získané během vzdělávání na 
dálku (případně se dá přihlédnout také ke 
známce za první pololetí). 

Den předání vysvědčení připadá na 
30. června 2020, způsob předání vysvěd-
čení se bude odvíjet od aktuální epide-

miologické situace. Přijímací zkoušky 
v letošním roce proběhnou pouze v jed-
nom termínu, tentokrát se bude jednat 
o úterý 9. 6. 2020.

Informace z 29. 5. 2020:
Další z mimořádných opatření ministerstva 
zdravotnictví ČR umožňuje od 8. 6. 2020 
opět osobní přítomnost žáků ve školách za 
účelem konání konzultací či třídnických 
hodin, přičemž docházka není pro tyto 
žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny 
nejvýše 15 žáků.

Maturitní zkouška a závěr školního roku

Mgr. Jan Vybíral
ředitel školy

oznámení

Tajemnice Městského úřadu Židlochovice vyhlašuje výběrové řízení na místo:

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU
– vodní hospodářství –

Bližší informace naleznete na webových stránkách města v sekci nabídka práce.
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Základní umělecká škola  „v utajení“

MgA. Dagmar Bradová
ředitelka ZUŠ

Za pěkného počasí míváme okna otevře-
ná. Je slyšet, jak hrajeme a zpíváme. Ale od 
11. března jako bychom ani nebyli. Zdání 
však klame. Výuka probíhala distančním 
způsobem ve všech oborech. Záleželo na 
mnoha okolnostech a činnostech, které 
jsme mohli nebo nemohli ovlivnit, které 
nás někdy omezovaly, které jsme překoná-
vali jako učitelé a které překonávali naši žáci 
a samozřejmě rodiče našich žáků. Během 
distanční výuky jsme byli jako jedni z mála 
pozváni na návštěvu do rodin a jejich domů 
a bytů. Moc si toho vážíme a děkujeme. 
Všichni jsme se snažili, jak to jen šlo. Podle 
technických a časových možností naši žáci 

zpívali, hráli, tancovali a malovali. Nyní se 
vracíme k výuce prezenční. 

Osobní kontakt a individuální přístup při 
výuce a tvoření je nenahraditelný. To jsme 
věděli a nyní jsme se v tom ještě více utvr-
dili. Podle aktuálního vývoje připravíme na 
konci měsíce června také veřejná vystoupe-
ní našich žáků. Konkrétní termíny máme 

Talentové zkoušky a přihlašování

Termín pro hudební obor: pátek 26. června 2020, v Robertově vile.
Elektronické přihlašování bude otevřeno na našem webu 1. června. 

Termín pro výtvarný obor: pondělí 29. června 2020 od 14:30 hodin, v zahradě 
Robertovy vily. Také se od 1. června přihlašujte elektronicky.

v době uzávěrky Zpravodaje jasné pou-
ze u talentových zkoušek, na které zveme 
všechny zájemce o studium ve školním roce 
2020/2021.

Všechny důležité informace postupně
najdete na www.zuszidlochovice.cz.

Mgr. Vladimír Soukop
ředitel školy

Jak probíhá výuka v době po uvolnění 
karantény? 

Pokud se jedná o přípravu žáků 9. ročníků, 
tak se dá říci, že v pohodě. Do školy dochází 
ti, kteří mají opravdu zájem se připravit na 
přijímací zkoušky, a tak je radost s nimi pra-
covat.

Žáci jsou ve skupinách, kde jich může 
být maximálně 15 a každý sedí sám v lavici. 
Chod práce při přípravě si organizuje pří-
slušný učitel.

Do budovy školy vstupují žáci jednotli-
vě, při vstupu si za přítomnosti paní vrátné 
vydezinfikují ruce a poté jdou do určené 
učebny. Nepřezouvají se, aby se nehromadi-
li v šatnách. Příprava probíhá každý den od 
8.00 do 11.20 hodin a je ve dvouhodinových 
blocích, které jsou zaměřeny na český jazyk 
a matematiku.

Jaký je zájem o umístění dětí do školy na 
1. stupni?

Na přípravu 9. ročníku chodí cca 90 žáků, 
což je 65 % z celkového počtu žáků v roční-
ku. Zájem o nástup do školy od 25. května 
projevilo 60 % dětí z 1. stupně, což předsta-
vuje 153 žáků. 

Nepotýkáte se s nedostatkem pedago-
gů na pokrytí výuky v jednotlivých tří-
dách, když je povolena maximální hranice 
15 žáků v učebně? Kolik tříd je takto zapl-
něných? Které ročníky mají nejvyšší počet 
žáků?

Pedagogických pracovníků máme dosta-
tek, takže přípravu 9. ročníku zajišťují učitelé 
českého jazyka a matematiky (kromě dvou 
skupin), kteří žáky vyučovali, než byly školy 
uzavřeny.

Vzdělávací aktivity pro 1. stupeň ve ško-
le budou organizovat asistentky pedagoga 
a vychovatelky dle pokynů učitelů 1. stupně, 
kde nadále podle požadavku MŠMT probíhá 
distanční výuka. Takže děti budou ve škole 
zpracovávat úkoly zadávané učitelem a doma 
již nebudou (pokud nebudou chtít) dělat 
žádné úkoly. Nejvíce naplněné třídy jsou 1. B 
(právě 15 žáků) a 2. B, kterou jsme muse-
li rozdělit na dvě skupiny. Všechny ostatní 
třídy mají průměrně 13 žáků. Paní učitelky 
se na děti těší a přijdou se s nimi v pondělí 
přivítat.

Z komentářů maminek z okolních obcí 
víme, že málokde fungují družiny. Jak je to 
u nás?

Nevím, jak na jiných školách v této době, 
ale v naší škole družina funguje a opět jede až 
do 16.30 hodin. A protože zájem o družinu 
je, nemohli jsme nechat děti hladové. Takže 
jsme spustili i provoz školní jídelny, i když 
je to letos kvůli rekonstrukci náročnější. 
Nefunguje pouze ranní družina, a to v sou-
ladu s pokynem MŠMT. Paní vychovatelky 
se na děti těšily a vůbec si nepřipouštěly, že 
bychom družinu neotevřeli.

Jaká je organizace výuky v učebnách ško-
ly, drží se rozvrh shodný s on-line výukou?

Dopolední vzdělávací aktivity jsou voleny 
jako jeden blok, který si pedagog přítom-
ný ve třídě určuje ve spolupráci s učitelem 

a pedagogem v další učebně na jednom pat-
ře. Potřebujeme sladit časy prezenční výuky 
a přestávek tak, aby se různé skupiny nepo-
tkávaly na chodbě. Takže hodiny nebudou 
mít 45 minut a ani přestávky nebudou dese-
timinutové. S dětmi budeme dělat i projekto-
vou výuku, o které jsme se zmiňovali v něk-
terém z minulého čísla Zpravodaje. Jedná 
se o programovaní, při němž děti využívají 
tablet a stavebnici lego.

Známkuje se?
Známkování probíhá, aby děti měly zpět-

nou vazbu, jak se jim daří plnit zadávané 
úkoly. Přesto se více zaměřujeme hlavně 
na hodnocení než na oznámkování výkonu 
žáka. Velice důležitým prvkem v hodnocení 
je i zájem žáka plnit si uložené úkoly. Znám-
ky získané při distanční výuce jsou pouze 
podpůrného charakteru pro celkové hodno-
cení na vysvědčení.

Jakým způsobem proběhne závěrečná 
klasifikace, bude se předávat vysvědčení?

Na to, jak máme hodnotit toto pololetí 
na vysvědčení, vydalo MŠMT mimořádnou 
vyhlášku platnou pro tento školní rok. Na 
základě této vyhlášky jsme připravili poky-
ny pro učitele, jak známkovat na vysvědčení. 
Výsledná známka se bude skládat ze zná-
mek získaných do 10. března a z hodnocení 
distanční výuky.

Jak se bude předávat vysvědčení, zatím 
nevíme. Pokud nedostaneme žádné pokyny, 
budeme postupovat podle platné legislativy. 
Podle ní je posledním dnem školního 
vyučování a dnem pro předání vysvědčení 
30. červen.

Třetí měsíc distanční výuky na základní škole
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V polovině dubna jsme mohli konečně 
po dlouhé době zajít na farmářské trhy. 
Myslím, že většina z nás se těšila nejen na 
nabídku farmářů a na přísady zeleniny a 
kytiček, ale hlavně na to, že zase můžeme 
vyjít ven a společně si popovídat, i když stá-
le s rouškami. 

Výběr byl rozmanitý, od pečiva a frgálů 
přes domácí uzeniny až po koření, na které 
se stála dlouhá fronta, a jiné pochutiny jako 
např. marmelády. Nechyběly ani zelinářské 
výpěstky, a to zejména přísady rajčat, pap-
rik, cuket, dýní a různých letniček, trvalek 
a hrnkových květin. Pravidelně své výrob-
ky nabízejí košíkář u polikliniky, zahrad-
ník s přírodním bio hnojivem, po kterém 
zahrada krásně vykvete a stromy plodí více 
ovoce. Zahradnice ze Žatčan vozí kromě 
květinových a bylinkových přísad i jehňata 
a kůzlata z vlastního chovu. Stánek je pak 
po celou dobu středem pozornosti nejen 
rodičů s dětmi. Líbí se mi také rozmanitost 
nabídky. V poslední době přibylo hodně 
stánků s rukodělnou výrobou. Vnímám je 

První setkání veřejnosti po dvouměsíční karanténě na farmářských trzích

Barbora Jakubcová
Židlochovice

Farmářský trh 16. 5., první akce po uvolnění karantény / foto: R. Nováková

Nočním Výhonem až na rozhlednu: „Bylo to parádní!“ 

Rozzářila se nejen rozhledna, ale i vaše tváře

pozitivně, mohu nakoupit nejen potraviny, 
ale také dárky pro sebe a své blízké. 

Na naše Žerotínské trhy chodím moc 
ráda, nejde totiž jen o nákup, ale o jednu 
z dalších hezkých možností potkat se se 

známými a kamarády a užít si pohodovou 
atmosféru při kávě či skleničce vína. Mys-
lím, že je to i tím, že se trhy nekonají moc 
často, jsou pak vzácnější a třikrát ročně se 
mi zdá jako vhodná frekvence.

Foto: Roman Ivičič

Čekání na západ slunce 
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Novinky z městského koupaliště: Otevíráme v sobotu 20. června

redakce zpravodaje

Městské koupaliště Židlochovice se připra-
vuje na novou sezónu. Kromě nutných oprav 
strojního zařízení, které lidské oko nezachytí, 
se návštěvníci mohou těšit na nové dřevěné 
převlékárny v travnatém areálu odpočinko-
vé zóny. Mladé rodiny s dětmi určitě uvítají 
připravovanou dráhu pro terénní elektrické 
čtyřkolky. Zřízení tohoto motoareálu je jed-
nou z dalších forem, jak na našem koupališti 
zpříjemnit den vašim dětem. 

Tato menší atrakce se buduje v odlehlej-
ších místech, které nikdy nebyly využívány 
pro odpočinkové ležení návštěvníků. Klid, 
pro který je židlochovické koupaliště vyhle-
dáváno, zůstane zachován i nadále. 

Koupaliště se otevře veřejnosti v sobotu 
20. června. Zpočátku bude nutné dodržo-
vat jistá pravidla s nošením roušek, ale my 
všichni věříme, že i tato nařízení se v brzké 
době rozvolní a že si pobyt ve venkovním 
prostranství užijeme naplno.

Rekonstrukce vstupního prostoru / foto: L. Haluška

Ceny vstupného zůstávají 
i pro letošní rok nezměněny:

Vstupné:  
děti do 3 let  zdarma 
děti do 15 let, senioři 65+ 40 Kč 
dospělí   70 Kč
po 17. hodině  30 Kč 
 
Otevírací doba:   
pondělí–pátek 10:00–19:00 hodin 
sobota–neděle 9:00–19:00 hodin

Kontakt:   
tel.:  +420 604 290 300  
web: www.koupalistezidlochovice.cz
fb:    Koupaliště města Židlochovice

Převlékárny již stojí v areálu odpočinkových  zón / foto: L. Haluška

Divadelní odbor Sokola Židlochovice Vás srdečně zve
na rozpustilou komedii, co jste ještě neviděli.

P. P. S.
Režie: Martin Janíček

KDE: bývalé Letní kino v Židlochovicích vedle restaurace MILTON
ČTVRTEK 11. 6. 2020 v 19:30 hod.

PÁTEK 12. 6. 2020 v 19:30 hod.
 Iva Palášková, Jana Sklenská, Silvie Janíčková, Klára Šestáková, Antonín Houdek st., Milan Sklenský, Jan Viktorin, Tomáš Němec

Nápověda: Věra Srncová, Iva Látalová

Cena: 100,– Kč , důchodci 80,– Kč / doporučeno pro děti od 12 let
V případě nepřízně počasí hrajeme v Masarykově kulturním sále (sokolovně) v Židlochovicích.

Doporučujeme deky a podsedáky na lavičky sebou

pozvánka
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Maruško, u svého povolání máte na-
psáno „horská průvodkyně“. Je to dost 
nezvyklé povolání, zvláště pro ženu. 
Můžete alespoň krátce říct, jak jste se 
k němu dostala?

K průvodcování jsem se dostala kdysi 
ještě na vysoké škole. Byla to pro mě skvělá 
brigáda. V podstatě téměř práce snů. Prů-
vodce outdoorových zájezdů. Hodně jsem 
tenkrát lezla, v jedné brněnské cestovní 
kanceláři poptávali na léto brigádníky, tak 
jsem to zkusila a vyšlo to. Postupně se mi 
začal otevírat zcela nový svět a rozhodně 
by mě tenkrát ani ve snu nenapadlo, že to 
bude moje hlavní profese.

Na Vašich stránkách, které máte pojme-
nované velmi výstižně „děvče z hor“, 
uvádíte, že strávíte čtyři měsíce ročně na 
cestách. Jak se Vám daří Vaše povolání 
skloubit s péčí o dvě malé děti?

Čtyři měsíce na cestách neznamenají, 
že jsem celou tu dobu bez dětí. Často jez-
dí i se mnou, na akce organizované cíleně 
pro rodiny s dětmi (Dolomity, Rakousko). 
Pokud to nejde a musím cestovat pracovně 
bez nich, tak zůstávají doma s manželem. 
Pracuje také jako horský průvodce, takže 
si naštěstí díky tomu můžeme péči o děti 
snadno rozdělit. 

Zákaz cestování se určitě dotknul 
i Vašich profesních plánů. Co dělá v tako-
vé situaci organizátor zájezdů a vysoko-
horský průvodce?

Je to asi jako u dalších profesí, kterých 
se tato situace dotkla. Nemyslím si, že je 
konec světa. Plánuju víc dopředu, tře-
bas i rok 2021. Snažím se vymyslet i úpl-
ně nové věci a nabízet více aktivity v ČR. 
A navíc, když jsem s dětmi doma, protože 
jsou školky zavřené, mám teď takovou 
dlouhou a drahou dovolenou a jsem s nimi 
pořád někde v lese. 

Podle Vašeho zaměření odhaduji, že 
ten, kdo chce s Vámi vyjet na cesty, musí 
mít velmi dobrou fyzickou kondici. Nebo 
se mýlím?

Myslím si, že cesty tak, jak je já jezdí-
vám, nejsou o kondici, ale hlavně o tom, 
jak to máte v hlavě nastaveno. Lidé zvlád-
nou mnohem více, než si myslí nebo jsou 
o sobě si ochotni připustit. Ale pokud už 
přeci jen vyrážím na náročnější výpravy 
(např. výstupy na šestitisícovky), tak je 

Na cestování do vzdálenějších zemí to ještě nějakou dobu nevypadá, a tak zatím přijměte pozvání ke zhlédnutí krásných záběrů 
a poslechu ještě čerstvých zážitků z cest po Ohňové zemi a Patagonii ve středu 10. června v 18.00 v Městské knihovně Židlochovice. 
Přijde se s námi o ně podělit horská průvodkyně a cestovatelka Marie Lollok Klementová. Snad vás k návštěvě besedy naláká i násle-
dující krátký rozhovor.

S městskou knihovnou po Ohňové zemi a Patagonii

pravda, že tam už je i ta kondice potřeba. 
Ale to jsou akce, které s každým účastní-
kem konzultuji, aby všichni věděli, do čeho 
jdou.

Můžete mi prozradit věk nejmladšího 
a nejstaršího účastníka Vaší „expedice“?

Jestli se počítají i nenarozené děti, tak 
nejmladší účastnicí bude moje dcera, která 
se mnou letěla na pětitisícovky do Ekvá-
doru. Lezli jsme tenkrát do výšek nad 
5 000 metrů, byla jsem čerstvě těhotná 
(trochu neplánovaně) a po sedmi měsících 
se narodila živá a zdravá. Ona je v podstatě 
od přírody dost chodec. A rekord nejstarší-
ho účastníka drží „Josífek“. Na příjmení už 
si nevzpomenu, ale na zájezdu za přírod-
ními krásami Turecka, kde se mnou byl, 
oslavil své 89. narozeniny. Sám si denně 
stavěl stan a vyšlápl snad všechny kopce!

Jaké je Vaše nejoblíbenější místo? 
Preferujete „čím výš, tím líp“ nebo 
nadmořská výška není pro vás až tak 
rozhodující? 

A máte ještě nějaký nesplněný cestova-
telský sen, popř. horu, kterou byste chtě-
la zdolat?

Nepál. Tady není nad čím váhat – je to 
moje opravdu srdcová záležitost. Velmi 
dobře se tam plní i touha dostat se co nej-
výš. Chtěla bych na několik himálajských 
kopců. Ale omlouvám se, že jména nepro-
zradím, nechci svému snu ubírat energii.

 
Židlochovičtí jsou veskrze velmi aktiv-

ní lidé, např. místní turistický klub má za 
sebou přes 160 výletů, město Židlochovi-
ce pořádá pravidelné instruktáže správ-
ného používání trekingových holí pro 
seniory atd. Kdybyste měla doporučit 
jen jednu jedinou turisticky zajímavou 
lokalitu, která je blízká na dojezd a ne až 
zas tak moc známá, která by to byla?

Zkouším se trochu zamyslet. Nepochá-
zím z jižní Moravy ani z Brna, a tak to, co 
je pro mě neznámou lokalitou, může být 
pro místní pěkně profláknutá trasa. Osob-
ně mám velmi ráda údolí řeky Jihlavy, za 
vodní nádrží Mohelno směrem k zřícenině 
hradu Templštejn. Na jaře se nám s dětmi 
poštěstilo spatřit u řeky i bobry!

Děkuji Vám za odpovědi. Přeji Vám, ať 
se Vám daří plnit si své sny i očekávání 
těch, kteří se s Vámi na cesty vydají.

Marie Lollok Klementová na svých cestách / foto: soukromý archiv

Iva Zichová
Městská knihovna
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CHCEŠ BÝT VE VATĚ? 
aneb Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Vata se představuje

NCDM Vata neboli nízkoprahové cen-
trum pro děti a mládež je sociální služba 
fungující v Židlochovicích od února 2011. 
Ochrannou ruku nad námi drží Oblastní 
Charita Rajhrad, která je naším zřizovate-
lem. Je to taková máma nebo starší ségra 
Vaty. Pomáhá Vatě, jak může, a my jí za to 
moc děkujeme! 

Vata je místo pro děti a mladé dospělé, 
od 11 do 26 let. Je primárně určena pro ty, 
kteří neví, jak trávit svůj volný čas, mají pro-
blémy ve škole, ať už se vztahy k učitelům 
nebo spolužákům, mají rodinné problémy, 
jsou ohroženi závislostí, nedaří se jim na-
jít si kamarády, mají partnerské problémy 
nebo nemohou najít práci. Řešíme ale úpl-
ně vše, co je pro tebe důležité – od děravých 
ponožek po zlomené srdce. 

Nízkoprahovostí se rozumí dostupnost 
pro každého, kdo chce účelně vyplnit svůj 
volný čas aktivně a mezi vrstevníky. Bez 
přihlášek a bez zbytečného administrování. 

Klára Štěpanovská, DiS. 
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež 

Vstup i odchod z klubu je během otevíracích 
hodin zařízení volný. Není třeba chodit na 
čas jako do kroužku. Ti, kdo k nám chodí, 
mají možnost podílet se na vytváření pro-
gramových aktivit klubu. 

Program v klubu spoluvytvářejí, dotváře-
jí a korigují vyškolení odborníci na sociální 
a společenskou problematiku. Podmínkou 
využívání zařízení je pouze slušnost, ohle-
duplnost, dodržování dohodnutých pravidel 
a zábava bez alkoholu, cigaret a drog. A taky 
musíš být věkově v naší cílové skupině – tedy 
ve věku 11–26 let. 

Od pondělí do čtvrtka se můžeme potkat 
přímo v klubu na Komenského 38. Každý 

„Co si vybavíš, když se řekne vata? Pro mě je slovo vata synonymem pro měkký dopad. Jako když skočíš z vysoké věže do molitanu nebo 
do bazénu šlehačky. Je to něco, co tě nenechá propadnout a spadnout až na samé dno a po cestě dolů zbrzdí tvůj pád. 
A co je vlastně ta Vata s velkým V?“ 

Otevírací doba NCDM Vata: 
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 

 Adresa zařízení a kontakty na pracovníky: 
NCDM Vata, Komenského 38, Židlochovice 

Václav Nečas, DiS. 
mobil: 739 389 264, email: vata.zidlochovice@rajhrad.charita.cz 

Klára Štěpanovská, DiS.
mobil: 605 544 735, e-mail: klara.stepanovska@rajhrad.charita.cz

pátek na Vatavanu, který je kousek od ZŠ 
Tyršova. 

Otvírací dobu během letních prázdnin 
budeme aktualizovat, i s ohledem na aktuál-
ní situaci kolem COVID-19. 

Těšíme se na Tebe! 
Vata tým, Klára a Vašek 
 

Sportovní aktivity s Vatou při akci Noční pochod na rozhlednu / foto: R. Nováková

pozvánka

MC Robátko vás zve na
TRADIČNÍ VENKOVNÍ BAZÁREK

v sobotu 6. 6. 2020 od 14:00 na zahradě Robertovy vily. 
Nejedná se o komerční prodej.  Akce je bez poplatků. Můžete nakupovat, vyměňovat i darovat. Na všechny se moc těšíme.

 Při nepřízni počasí se bazárek nekoná. 
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Světlana Zapadlová
Židlochovice

Ekoblog aneb Ochrana přírody je ochranou lidstva

Po dvou měsících života, na nějž měl vel-
ký vliv ten prťavý neviditelný nepřítel, je 
ještě dost brzo na to hodnotit, jaké ekolo-
gické dopady tento čas přinesl. Čisté nebe 
nad Čínou, snížení emisí z dopravy, nárůst 
spotřeby jednorázových plastů. To jsou ty 
asi nejviditelnější. Ne všechny jsou ale zatím 
podložené čísly, a ta se navíc odrazí většinou 
až v ročních statistikách. Přesto už se objevují 
velmi zajímavá zjištění, která nás mohou vést 
k tomu, abychom při naší aktuální „záchra-
ně světa“ nezapomínali na ochranu přírody. 
Protože ta se záchranou lidstva souvisí víc, 
než si myslíme. 

Podle studie časopisu Nature Climate 
Change se globálně produkce CO začátkem 
dubna meziročně snížila o 17 %. Pokles za 
celý rok se odhaduje na 4–7 %, což je sice 
potěšující (pro srovnání: během ekonomické 
krize v roce 2008 došlo k poklesu o 1,8 %), ale 
pokud se emise vrátí zpátky na dřívější čísla, 
bude se jednat jen o výkyv, který dlouhodo-
bě tak velkým přínosem nebude. Bohužel 

je opětovný nárůst podle odborníků dost 
pravděpodobný. Na podstatnou souvislost 
v této oblasti poukázali vědci z Harvardovy 
univerzity: Čistota ovzduší ve velkých měs-
tech má vliv na náchylnost jejich obyvatel 
k nákaze koronavirem. Zvýšená koncentra-
ce škodlivých látek ve vzduchu oslabuje plí-
ce natolik, že jsou vůči viru zranitelnější. To 
je tedy jen další z důvodů, proč se o pokles 
emisí snažit.

Čísla k produkci odpadu zatím k dispozici 
nejsou, zdá se však, že krize nemusela vést 
jednoznačně k přetékajícím popelnicím. 
Zájem o jednorázové plasty se v Česku sice 
zvýšil o 25–30 %, o plasty obecně (polyme-
ry) se ale snížil o 5–10 %. Celkově se pro-
dukce plastu celosvětově snížila. Otázkou 

však je, zda méně vyrobených plastů bude 
znamenat také méně odpadu. Podle Hnutí 
DUHA mírně zvýšené množství plastů ve 
žlutých popelnicích může vyrovnat jednak 
vaření doma a lepší domácí třídění, jednak 
úbytek netříděného odpadu z průmyslu 
a gastroodpadu.

Ze všeho nejvíc mě však zaujaly souvislos-
ti mezi zásahy člověka do ekosystémů a pan-
demiemi. Tým vědců Mezivládního panelu 
OSN zveřejnil studii, která jako hlavní příči-
nu šíření většiny nových lidských infekčních 
onemocnění (covid-19, ebola, SARS apod.) 
uvádí příliš těsné kontakty mezi lidmi a zví-
řaty způsobené nadměrným rozpínáním 
lidské činnosti (expanzivní zemědělství, 
odlesňování, výstavba, intenzivní farmaření) 
na úkor životního prostoru divokých zvířat. 
„Miliony drobných zemědělců (v asijských 
zemích – pozn. SZ), vytlačených ze své půdy 
nově zakládanými plantážemi nadnárod-
ních firem, se snaží uživit lovem a prode-
jem exotických zvířat, jako jsou luskouni či 
kaloni, a pronikají do zbytků lesů a pralesů, 
které představují rezervoár patogenů,“ píše 
odbornice na lokální ekonomiky Naďa Joha-
nisová v časopise Sedmá generace. Dalším 
problémem je masová živočišná výroba (už 
ten název, na který jsme si tak zvykli!), kdy se 
ve velkochovech koncentruje velké množství 
zvířat na malé ploše, čímž se výrazně snižuje 
jejich obranyschopnost. Z těchto divokých či 
naopak v nevhodných podmínkách chova-
ných zvířat se patogeny snadno přenášejí na 
člověka.

Takové informace samozřejmě zákonitě 
vedou k otázce, co s tím. K tomu, abychom 
snížili produkcí emisí, pravděpodobně není 
nutné se na nějaký čas zavřít doma. Máme už 
poměrně chytřejší způsoby. Jen by nebylo od 
věci, aby se v rámci záchrany ekonomiky neo-
citla u ledu tak pěkně vymyšlená a dokonce 
i schválená „zelená dohoda“ Evropské unie. 
Problematika masovosti výroby má řešení 
ve zkracování výrobně-obchodních řetězců 
a v podpoře lokální produkce – spotřebitel-
sky to můžeme ovlivnit jednoduše tím, co si 
vybíráme, ať už se jedná o místní produkci 
u nás, či nákup fairtradových a bio potravin, 
čímž do dalekých zemí posíláme vzkaz, že 
nám není jedno, jak tam lidé žijí. ilustrace: A. Hanzlová

Čistota ovzduší ve velkých městech 
má vliv na náchylnost jejich 

obyvatel k nákaze koronavirem.

inzerce

Rozšířili jsme sortiment o nové dámské oděvy. Zboží doplňujeme každý týden. Provozujeme sběrnu a čistírnu oděvů. 
Zajistíme opravy veškerých oděvů, výměnu zipů a podšívek, a to i u kůže.
Veškeré opravy a čištění oděvů do 3 dnů.
Spolupracujeme se společnostmi DPD, GLS, GEIS jako výdejní a podací místo balíků.

*
*
*
*

Second hand – Oprava oděvů – Zásilkovna – a nově i prodejna dámských oděvů

Najdete nás v obchodní pasáži Eliška, nám. Míru 29, Židlochovice          tel.: 607 278 438 email: janakirchova@seznam.cz

2
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Na náměstí v obchodním prostoru pod 
„Věžákem“ byla otevřena nová prodejna 
s poradnou Čarovný krámek, zaměřená 
na harmonizaci těla a duše. Majitelku Ive-
tu Janáčkovou znají zákazníci prodejny 
Zdraví u cesty, které se dnes specializuje na 
zdravou výživu tradiční čínské medicíny, 
tj. harmonizaci jídlem. Odchodem Ivety 
Janáčkové tak došlo k rozdělení sortimen-
tu do dvou specializovaných prodejen. 

 
„Vše je výsledkem dlouhého vývoje. Jelikož 

stále roste poptávka po specialistech a růz-
ných poradnách a já už jsem zase o krůček 
dál a mám  dostudovanou  tradiční čínskou 
medicínu u Sušických v Brně, společně s fyto-
terapií (léčba bylinkami), kterou jsem celou 
dobu používala i v prodejně zdravé výživy, 
rozhodla jsem se, že  lidem v Židlochovicích 
tuto službu přiblížím,“ říká majitelka paní 
Iveta Janáčková,  absolventka fakulty na 
diagnostikování EAV (metoda elektroaku-
punktury dle Volla) v Hradci Králové, vše 
pod záštitou lékařů. 

„Nějakým, pro mě záhadným způsobem 
jsem se tomu rozhodla věnovat. Cesta to byla 
dlouhá, trvala skoro 5 let, krůček po krůčku. 
Výsledkem je nejen moje studium, ale zejmé-
na založení nové prodejny.“ Prodejna je  
zároveň i poradnou a centrem harmoniza-
ce. „Z Brna jsem lidem přiblížila i velmi zná-
mý ENERGY CLUB, kde si mohou bezplatně 
vyzvednout své objednávky či se registrovat 
a nakupovat za klubové ceny.“

Do poradny se lidé mohou objednat, 
a to buď k paní doktorce Nezvalové, nebo 
k majitelce, Ivetě Janáčkové. Poradna je 
zaměřena na fytoterapii, harmonizaci a dia-
gnostiku. „Věnujeme se i akupunktuře, fyto-
terapii a moxování a máme interního masé-
ra,“ doplňuje Iveta Janáčková.

.
PRODEJNA  I PORADNA

Otevřeno je denně od 9:00 do  
17:00 hodin, ve čtvrtek a v pátek v odpoled-
ních hodinách probíhá poradna pro objed-
nané klienty. Objednávání lze provést přes 
internet, na facebooku nebo osobně v pro-
dejně. „V každém případě je tady základní 

Ivana Flajšingerová
redakce

poradna zdarma. Tak jako byli klienti zvyklí 
na mé služby ve zdravce, nebo jako když při-
jdete do lékárny se zeptat, co použít, když vás 
například bolí záda, kolena, dítě má ekzém, 
a nejsou to žádné extrémní problémy, tak 
i já se snažím vždy najít řešení, pokud je to 
v mých silách.

 Jen se více vyptávám do hloubky. Jde 
o celostní přístup, smyslem je najít příčinu 
problému. Pomoc většinou hledám u bylin. 
Od nejlevnější a nejjednodušší terapie jdu ke 
složitějšímu a náročnějšímu řešení. Pokud to 
nepomůže, tak se domluvíme na poradně. 
Většinou ale problémy vyřešíme ihned na 
místě.“ 

ČÍNSKÁ MEDICÍNA
„Ve 33 letech mě postihla nemoc a lékaři 

mně tvrdili, že je všechno psychosomatické, 
že je to z problémů, kterými jsem si prošla. 
Léčila jsem se i tam, kam málokdo chce 
zavítat. Přestože mi lékaři řekli, že je všech-
no v pořádku, potíže dále přetrvávaly, a to 
extrémními bolestmi, které mě doháněly až 
k šílenství. Bylinkami jsem se zabývala už od 
roku 1997, kdy jsem měla kosmetický salon 
a provozovala fytoterapii v kosmetice. Tak 
jsem si opět vzpomněla na slavného pana 
Hádka a pana Pleskače, s kterými jsem vždy 
spolupracovala, a začala jsem tedy s bylinka-
mi. A to mě dovedlo k homeopatii, protože 
bylinky mi nestačily. Ale homeopatie mi děla-
la zle, tak jsem vyzkoušela čínskou medicínu, 
kde jsem se poprvé setkala s MUDr. Nezvalo-
vou, a za pár let už tu byl krámek zdravky a 
nyní jsem zase o kousek dál.

Určitě nikomu nemusím vyprávět, že není 
na světě bylina, aby k něčemu nebyla, 

Ovšem vždy je přístup individuální. Nikdo 
nejsme stejný a tady platí dvojnásob pravi-
dlo, že komu pomůže jedna bylinka, nemusí 
sedět na stejný problém tomu druhému. 

Proto vždy doporučuji se o užívání bylin 

Služby a obchody ve městě: Iveta Janáčková, Čarovný krámek
Jde o celostní přístup, smyslem je najít příčinu problému

Firma:  Čarovný krámek

Adresa:   nám. Míru 155, 
  Židlochovice

Tel.:  +420 603 811 428

Otevírací doba:  po–pá 9:00–17:00
  
E-mail:  iveta.slunicko@seznam.cz

poradit ať už u nás, či ve specializovaných 
provozovnách.“

NABÍDKA PRODEJNY 
Čaje, masti, fytoterapeutické oleje, čínská 

medicína, množství celostních informací, 
produkty od Energy. Dále dárkové předměty, 
ezoterické předměty, šperky z drahých 
kamenů. Low carb potraviny – speciální 
nízkosacharidové potraviny nezatěžující  
organismus. Netoxická kosmetika a 
veterinární homeopatika.

Do budoucna plánuje Iveta Janáčková 
různé přednášky, protože jak sama říká: 
„Lidé mají touhu po informacích.“

Majitelka Čarovného krámku Iveta Janáčková v interiéru prodejny / foto: R. Nováková

MOXOVÁNÍ
Moxování neboli požehování je jedna 
z metod, která má za úkol organizmus 
prohřát. Prohřívají se akupunkturní 
body, dráhy, ale i celé oblasti těla. Zejmé-
na se využívá při nedostatku jangu, 
neboť jang symbolizuje, pokud se jedná 
o termoregulaci, právě teplo.

Dietetika dle TCM
Tradiční čínská dietetika je systém stra-
vování vycházející z tradiční čínské 
filozofie. Jedná se o systém preventivní 
i léčebný. Nejedná se o makrobiotiku, 
ač některé prvky jsou v obou směrech 
podobné.
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Výtvarné aktivity jsou pro děti velice 
důležité. Nejen, že se tříbí jejich fantazie, 
zkoumají vztahy mezi tvary a prostorem, 
taky si cvičí jemnou motoriku, aby později 
lépe uchopily tužku k psaní. Je velice dobré, 
když dítě pracuje na věci, která je větší, než je 
ono samo. Musí k činnosti zapojit celé tělo, 
mozek se cvičí v synchronizaci obou rukou a 
nohou. K rozvíjení jemné motoriky je důležité 
uvolňovat ruku až po ramenní kloub. Tvůrčí 
práce dítě zaujme natolik, že všechen cílený 
„trénink“ vůbec nevnímá a rychle postu-
puje v krátkém, ale intenzivním soustředě-
ní. Pohyb v přírodě k tvoření přímo vybízí 
a může probíhat v opravdu monumentálním 
měřítku. Louky nabízí nepřeberné množství 
materiálu, proto si děti ve Výhonku užíva-
jí těchto aktivit hodně. Používají je také ke 
zkoumání mezioborových problémů. Když 

Alžběta Hanzlová
Přírodní školka Výhonek

celé týdny žijí vesmírem, malují pak barva-
mi velké Slunce a jednotlivé planety na velké 
kartóny, aby je pak přesouvaly a seskupovaly 
po celé stěně dílny jako Jan Werich sklenice 
v Císařově pekaři. Když se řeší stavba lidské-
ho těla, není nic jednoduššího než jednoho 
dobrovolníka obkreslit klacíkem do hlíny 
a do jeho siluety pak ze šišek skládat plíce, 
ze šnečích ulit srdce a tepny z dlouhé trávy. 
Potřebují-li prozkoumat proměnu skupen-
ství vody, nechají v ledu zamrznout větvičky 
jehličnanů a šípků a adjustují je tak na dlou-
hé týdny, než se oteplí. Sníh je vůbec skvělý 
materiál. Kromě obligátních staveb a sněhu-
láků je možné malovat obrovský společný 
obraz potravinářskými barvami, naředěnými 
v rozprašovačích, na zasněženou louku nad 
jurtou. A navíc! Věděli jste, že když osolíte 
sníh, začne mrazit ještě o něco více a můžete 
si na něm v misce umíchat ze smetany pra-
vou zmrzlinu? Sněhu je bohužel v současné 
době pomálu, ale i bláto, písek a hlína ský-
tají mnoho možností. Dětské dlaně se dají 
obtisknout přímo do pískoviště pod meruň-
kou. Průvodkyně pomohou namíchat sád-
ru a reliéfy se odlévají do písku pod širým 
nebem. Není nutné kupovat žádné syntetic-

Sochy z ledu a obrazy z trávy  

ké hmoty a plastelíny, které by se pak nedaly 
vyhodit na kompost. Všem mámám zná-
mou domácí plastelínu průvodkyně uvaří 
přímo v jurtě v hrnci z mouky, octa a soli. 
Dá se obarvit, a je jí pro práci skutečně hod-
ně, takže se dětské prstíky hnětením velké, 
ještě teplé hroudy hmoty skvěle procvičí. 
Když už jsme u toho kompostování výtvar-
ných materiálů, to je ve Výhonku opravdová 
výzva. Jistě se dá spousta materiálu koupit, 
ale kdo by to nahoru tahal a co by se s tím 
potom dále dělo? Je zábava vymýšlet výtvar-
ničení tak, aby se maximálně šetrně naklá-
dalo se zdroji přírody. Což vůbec nemusí být 
na úkor samotného tvůrčího vyžití a výsled-
ného působení. Navíc jak asi pracovali velicí 
umělci v jeskyni Altamira? Zajisté neděla-
li půlročně veliké objednávky výtvarných 
potřeb na internetu. Štětce se mohou svázat 
z trávy a větví, kreslit můžeme uhly a křída-
mi, barvy se dají na místě smíchat z přírod-
ních hlinek. Pojidlo barev je od věků vosk, 
žloutek a olej. Modelování ze sněhu, písku 
a hlíny je velká zábava. Děti ve Výhonku 
mají i běžné pastelky, fixy, tempery a spoustu 
papíru. Není ale nutné jejich báječnou krea-
tivitu omezovat jen na ně.

Centrum Sluneční soustavy. Štětce z větviček / foto: archiv Výhonku

Mandaly a obrazy z přírodnin / foto: archiv Výhonku

pozvánka

Prožijte s námi 2. večer bez Andersena pro dospělé
ve čtvrtek 18. června v 18.00 hod.
v Městské knihovně Židlochovice
Společně si vybavíme, co nám uvízlo v hlavě z hodin dějepisu či literatury, v případě pěkné-

ho počasí nás nemine opékání špekáčků pod hvězdnou oblohou, tajuplné duchařské histor-
ky i další zatím přísně tajná překvapení. 

Prosím, přihlaste se i nezávazně do 15. června na tel. 734 874 629, 
e-mailu: knihovna@mk-zidlochovice.cz nebo osobně u knihovnic.
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Zahradník na zahradě: Květen

Zahrádkářský informátor
vybral Jan Urbánek

ZAMYŠLENÍ NAD TRÁVNÍKEM 
Trávník je zahradní koberec, je to 

uklidňující prvek, nejnižší kobercová rost-
lina, stále zelená ozdoba okrasného dvora, 
zahrady i velkého sadu.

Trávník jako okrasa musí být jednolitý, 
musí dělat dojem kompaktnosti a musí do-
konale krýt půdu.

Zatímco v minulosti se dbalo na 
absolutně čistý trávník, dnes se již od 
přeupravených ploch upustilo. Kdysi byli 

i tací zahradníci, kteří trávník po kosení 
zametali, ba vysávali vysavačem. To však 
již dnes neodpovídá volnému duchu 
člověka dvacátého prvního století. Proto 
se na trávnících objevují fialky, kopretiny 
i pampelišky a sedmikrásky. Nesmí to být 
trávník zaplevelený, ale jemnými a jen jako 
by rozhozenými květy zlidštěn, aby se více 
přiblížil k přírodě.

RŮŽE
Růže jsou královny květin a nemo-

hou je dohnat ani orchideje, ani kamélie, 
jak nás o opaku kdysi chtěla přesvědčit 
madam Pompadour, když si místo růže 
vzala v Paříži na ples kamélii. Ale její 
„revoluční“ odvaha nepřežila ani 30 let a 
růže se navrátila zpět na královské místo.

Módní jsou stále oblouky s pnoucími 

„Správný zahrádkář je ten, který 
zůstává stále žákem. Kdo je žák, ten 

je i mlád, a kdo je mlád, má větší 
radost ze života, a kdo má radost ze 

života, tomu patří svět.”
   

J. Šikula

I krásné exotické kytky mohou v Židlochovicích 
vykvést / foto: redakce

Hymenocallis – rostlina z čeledi amarylkovitých, 
původem z jižní Ameriky

Když se v dubnu z okraje polního remíz-
ku poprvé ozve drnčivé turrrr-turrrr-turrrr, 
vrátila se z daleké subsaharské Afriky hrd-
lička divoká. Její podzimní i jarní cesta, 
dlouhá několik tisíc kilometrů, je nejen 
fyzicky velmi náročná, ale díky intenziv-
nímu loveckému pronásledování ve Stře-
domoří také velmi nebezpečná. Pokud se 
jí podaří úspěšně překonat všechna úskalí 
migračních cest a vrátí se do míst, kde se 
narodila, nemá tu také „na růžích ustlá-
no“. V důsledku intenzivního zemědělství 
dochází k postupné likvidaci roztroušené 
zeleně, drobných hájků, stromových alejí 
či keřových pásů, které tvoří hlavní hnízdní 
biotop hrdličky divoké, a plošné používání 
herbicidů výrazně snižuje potravní nabídku 
pro tohoto krásného holoubka. Populace 
hrdličky divoké v důsledku těchto nega-
tivních faktorů zaznamenaly v posledních 
několika desetiletích výrazný pokles počet-
ních stavů.

Hnízdní rozšíření hrdličky divoké zahr-
nuje prakticky celou Evropu. Na jihu konti-
nentu hnízdí hrdlička divoká na Krétě, Sicí-
lii či na území Gibraltaru a hranice jejího 

MVDr. Pavel Forejtek
Židlochovice

severní rozšíření sahá až do blízkosti polár-
ního kruhu ve Finsku či na severu evropské 
části Ruska. Hnízdo hrdličky divoké je velmi 
jednoduché, tvořené řídce protkanými vět-
vičkami. V květnu až červnu snese samička 
dvě vejce, ze kterých se po 14 dnech vylíh-
nou mláďata. Ta jsou nejprve krmena tzv. 
„holubím mlékem“, tvořeným z buněk vole-
te, a posléze zrnitou potravou, změkčenou 
ve voleti rodičů. Jakmile se mláďata opeří, 
musí rychle zvládnout letový trénink, neboť 

Za ptactvem v Židlochovicích:
Hrdlička divoká – největší cestovatel mezi holuby

často již v průběhu srpna či počátkem září 
je čeká dlouhá cesta do afrických zimovišť.

Hrdlička divoká je zařazena mezi tzv. 
zranitelné druhy, tzn. že v případě zvyšu-
jících se negativních tlaků na tento druh 
může dojít k přímému ohrožení jeho další 
existence. Ochrana hrdličky divoké spočívá 
především v ochraně jejího životního pro-
středí včetně ochrany dostupných zdrojů 
přirozené potravy.

Hrdlička divoká / foto: P. Trávníček

růžemi a růže botanické. Vyzkoušejte 
je i vy na svých zahradách, budete mile 
překvapeni.

Opatrně však na kombinaci růže – ká-
men, růže – voda, růže – jehličnan aj. 
Zvláště musíme dát pozor při volných 
přírodních nepravidelných výsadbách, 
kam se hodí jen růže botanické a nikdy do 
řady vysazené růže čajové nebo polyantky.

„Víte, co je zahrádkářovo jaro? Je 
to zpěv ptačí nad hlavou, tisíce 

květů i včel, slast doteků s plodnou 
půdou, radost z klíčení miliónů 

nových životů, je to láska k přírodě 
i k člověku, trpělivost, je to tisíc 

pokleků nad půdou i pokora, skrom-
nost a tiché čekání léta.“ 

J. Šikula



18 Volný čas MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Bárt je skoro pětiletý pejsek, který v dosa-
vadním životě znal pouze svůj kotec 
a postrádal kontakt s lidmi a jinými pejsky. 
Nyní se v dočasné péči všemu učí a moc mu 
to jde, vše rychle chápe a vypadá to, že ho 
to i baví. Lidi naprosto miluje, rád se maz-
lí, bude to věrný a oddaný parťák. S pejsky 
se teprve učí správně komunikovat, nicmé-
ně mu bude lépe jako jedináčkovi, i když 
není agresivní, sem tam vyvolá nějakou tu 
roztržku. Bohužel není vhodný k domácím 
zvířatům (slepice, kočky atd.), je to lovec. 
Bártík potřebuje jasné hranice a pravidla, 
které bude rád dodržovat. Nehodí se sice 
pro úplného začátečníka, ale rozhodně to 
není problémový pes, kterého je třeba se bát. 
Se správným přístupem to bude parťák nad 
všechny parťáky. Je to takový ten zásadový 
pejsek pro poklidný život. Do adopce půjde 
očkovaný, čipovaný a kastrovaný, na adopč-
ní smlouvu s adopčním poplatkem 1500 Kč. 

Veronika Ovesná 
Pes největrnější přítel, z. s.

Nechybí vám doma takový kamarád?
Více informací na tel. 776 110 887, www.pesnejvernejsipritel.cz/bart-k-adopci/ 

Pejsek Bárt hledá nový domov

Pejsek Bárt hledá nového majitele / foto: archiv spolku

Nikdy psa netrestejte fyzicky! Buďte klidní 
a pejsek bude spokojený. 

BUĎTE OHLEDUPLNÍ
Na vycházce potkáte mnoho cestovatelů 

a výletníků. Pejska usměrňujte tak, aby 
neohrožoval a neomezoval kolemjdoucí. 
Vždy si držte dostatečnou vzdálenost od 
ostatních zvířat i lidí. Buďte ohleduplní ke 
svému okolí i přírodě.

Za pejska jste odpovědní vy. 

Za pejska je odpovědný jeho pán: Příručka venčitele – zásady při venčení

Soňa Radkovičová
text, ilustrace

PSOVOD MUSÍ URČOVAT CESTU
Než vyjdete, překontrolujte stav vodítka, 

obojku a náhubku, pokud se vám něco nezdá 
nebo je poškozen, upravte jej nebo vyměňte. 
V průběhu vycházky se nenechte od psa tahat 
a směřovat. Vybírejte trasu dle svých schop-
ností a fyzičky. Nechoďte delší trasu než 

30 km, mohli byste pejska přetáhnout. Pokud 
se pes zraní, okamžitě se vraťte domů. 

MOTIVACE PSA
Pejska motivujte rázným, ale laskavým 

povelem. 
Motivujte vždy pozitivně přes odměny 

nebo hru. Jako odměnu lze použít psí paml-
sky. Odvést pozornost od nežádoucího 
chování můžete třeba změnou hlasu nebo 
chůze. 

Redakce Zpravodaje: Majitel je zodpovědný za psí exkrementy. Noste u sebe pytlík a hovínka nezanechávejte volně v trávě. Mobiliář města 
Židlochovice nabízí majitelům pejsků koše i se sběrnými obaly, proto i když u sebe zrovna žádný nemáte, není důvod nechat exkrementy 
ležet na místě, kde váš pejsek vykonal svou potřebu.

V prosincovém čísle Zpravodaje byl publikován článek o aktivitě spolku nadšenců, který zprostředkovává dočasnou péči o pejsky v nou-
zi. Četli jsme o příběhu pejska Míši, který našel svého majitele právě v Židlochovicích, kde byl dočasně v péči umístěn.
Nový domov bychom prostřednictvím Zpravodaje rádi pomohli najít i pejskovi jménem Bárt.

Vybráno z materiálu Záchranné stanice pro Československé vlčáky
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Víno, chřest, rozmarné léto – Ivančicko: Výlety s Go from Brno

Pěší výlet do míst, kde čas plyne pomaleji než voda v řece Jihlavě. „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným,“ psal Vladislav Vanču-
ra. My říkáme, že výlet do kraje mezi Dolními Kounicemi a Ivančicemi patří k mimořádně šťastným.
Výlet začíná na nádraží v Moravských Bránicích, kam jezdí z Brna motorák (linka S41) a je tu možné u nádraží také zaparkovat auto.
Přímo v Moravských Bránicích najde návštěvník galerii místních vín (po uvolněni se brzy opět otevře veřejnosti). Výlet pokračuje přes Nové 
Bránice buď do Kounic (hrad a zámek) a zpět, nebo přímo kolem řeky k Ivančicím. Odtud vede cesta po pravém břehu romantické řeky 
Jihlavy a podchází pod vysokým železničním viaduktem (k vidění je i část mostu z roku 1897, který jako by z oka vypadl slavné Eiffelově 
věži). Skály nad řekou, atmosféra rozmarného léta na louce u řeky, kde se dá vykoupat jako za starých časů, nebo pole zeleného chřestu jako 
malá upomínka na dobu, kdy ivančický chřest byl známější vývozní artikl než plzeňské pivo, to jsou další lákadla. Kdo se chce rozhlédnout, 
vystoupá k vyhlídce na Réně. Výlet končí na ivančickém náměstí. V místním Kulturním a informačním centru najdete mimo jiné expozice 
věnované ivančickým rodákům – Alfonsi Muchovi a Vladimíru Menšíkovi. Z nádraží jede vlak zpět přes Moravské Bránice a Silůvky do Brna 
(linka S41). (mapku trasy na požádání vytiskneme v Informačním centru v Židlochovicích)
Další nabídka:

Pěšky: MEZI JARNÍMI VINOHRADY, 19,1 km (nebo kratší) – pěší túra 
Vlakem z Brna, hlavního nádraží linkou S41 do Moravských Bránic, auto zaparkujte u nádraží.
Trasa: Od nádraží v Bránicích po červené dolů do vsi, pak mezi vinohrady nad Dolní Kounice a odtud dolů do městečka. Za řekou směřuje 
červená značka kolem synagogy opět mezi vinohrady. Romantická trasa pokračuje kolem řeky přes rozhlednu na Réně do Ivančic na vlak.

Na kole: TIŠNOVSKÁ PIVNÍ STEZKA NANEČISTO, 8 km k prvnímu pivu, 9,4 km k druhému, cca 18 km celkem
Jak tam? Vlakem z Brna, hlavního nádraží do Tišnova, linky S3 a R9. Jedete autem? Zaparkujte v Tišnově u nádraží.
Trasa: Na posezení v pivnici si ještě musíme počkat, ale něco z Tišnovské pivní stezky můžete ochutnat již nyní. Vydejte se od nádraží 
v Tišnově kolem hory Květnice pohádkově krásnou krajinou s hlubokými lesy do historické Lomnice. Po cestě můžete ochutnat Tišnovské 
(Zámecký mlýn) a Genius noci (přímo v pivovaru).

S dětmi: PŘÍBĚHY DO KAMENE TESANÉ – HRA S ANTICKÝMI BOHY – VÝLET DO SLAVKOVA 
Jednoduchá hledačka pro celou rodinu od jara do podzimu.
Historická zahrada obklopující slavkovský zámek patří mezi ty nejvýznamnější na Moravě. Nově ji oživí zábavná poznávací hledačka, ve 
které si připomeneme příběhy antických božstev. Ta na hráče shlížejí ze svých kamenných podstavců v podobě barokních soch a vyprávějí 
příběhy a pravdy prověřené staletími. Na úspěšné luštitele čeká na konci hry malá odměna.

   PRVOREPUBLIKOVÝ ŠARM DOLNÍCH KOUNIC A IVANČIC     
   DÁVNÁ VINAŘSKÁ A CHŘESTOVÁ TRADICE      
   KOUPÁNÍ V ŘECE A GALERIE SOCH V PLENÉRU





Jana Baroková
Vlastivědný spolek

Výlet na kole krajinou Židlochovicka za poznáním
Výlety na kole ze Židlochovic do Uherčic 

patří od jara do podzimu k velmi oblíbeným. 
Můžeme se na nich kochat krásnou přírodou, 
ale také se poučit. Cesta vede podél našeho 
hřbitova po cyklotrase č. 5149 do Nosisla-
vi přes katastrální území nazývané V Háku 
kolem památného kříže. Vypravuje se, že 
někdy v polovině 19. století jela rodina nájem-
ce židlochovického panství v kočáře ze Žid-
lochovic do Nosislavi po původní staré cestě. 
Koně se splašili a odbočili z cesty na prudký 
svah, pod nímž teče Svratka. Kočár se zastavil 
těsně nad řekou a nikomu se nic nestalo. Jako 
výraz díků tam nechali v roce 1860 postavit 
železný kříž, který byl v polovině 20. století 
zničen a zmizel. Snahy o další instalaci kříže 
byly neúspěšné, nejprve musel kříž ustoupit 
stavbě nové silnice, v 70. letech byl ukraden 
a na místě po něm zbyl jen podstavec. V roce 
2005 kříž obnovily rodiny Válkova a Čechova 
na památku dávné události.

V Nosislavi se před námi otevírá krajina 
s věžemi dvou kostelů, na obzoru se rýsuje 
táhlý hřeben Kolb a za nimi se vynoří Pála-
va. Cesta na kole pokračuje kolem nosislav-
ského hřiště a ovocného sadu do obory, zvané 
Knížecí les. Za Velkými Němčicemi projíž-

Známka s obrazem Osiky u Velkých Němčic, den 
vydání 9. 11. 2005

díme rovinatým úsekem, kde cyklostezku 
na chvíli lemuje osikový hájek. A právě tyto 
skromné a jemné stromy inspirovaly malíře, 
grafika a ilustrátora Aloise Kalvodu (1875–
1934). Jeho obraz Osiky u Velkých Němčic 
z roku 1897, který jako by vyzýval k zamyšle-
ní nad krajinou mezi Brnem a Hustopečemi, 
je dnes součástí stálé sbírky Moravské galerie 
v Brně. Alois Kalvoda maloval impresionistic-
ky laděné obrazy, motivy svých děl nacházel 
především na Moravě. V roce 2005 toto jeho 
dílo posloužilo jako námět poštovní známky 
se stejnojmenným názvem. Známka v hodno-
tě 26 Kč s obrazem Osiky u Velkých Němčic je 
tištěna pětibarevným ocelotiskem z plochých 
desek v barvě žluté, modré, zelené, tmavo-
zelené a černé. Autorem rytecké transpozice 
a grafické úpravy je Miloš Ondráček, známku 
vydala Česká pošta dne 9. listopadu 2005.

Použité zdroje:
Hodková, Helena: 15 let činnosti České 

pošty. Vydávání poštovních známek. Česká 
pošta, 2006.

Internet: Oficiální web Nosislavi: Památní 
kříž – Válkovi a Čechovi

Známka s obrazem Osiky u Velkých Němčic, 
den vydání 9. 11. 2005
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Devatero vyprávění

Vlastivědný spolek

V minulém měsíci se obyvatelé města 
rozloučili s JUDR. Miloslavem Jurákem, 
historikem, básníkem a spisovatelem, 
jehož nejznámější knihou v povědomí 
obyvatel města Židlochovice je Devatero 
vyprávění.

JUDR. Miloslav Jurák je ale autorem 
mnoha dalších publikací, jejichž biblio-
grafii sestavil Mgr. Karel Vavřík ve spolu-
práci s JUDr. Milenou Fischerovou, MUDr. 
P trem Jurákem a Lubomírem Spáčilem. 

V roce 1941 vydal hudební nakladatel 
František Kovařík v Praze polku 

Vede k lesu cestička. Slova i hudba 
Miloslav Jurák. Vyšlo v edici číslo 2182 
Františka Kovaříka. 

Já mám rád panenku – polka, hudbu 
složil Miloslav Jurák na text Jaroslava Krb-
ka. Nahrál Karel Vacek se svým orchestrem 
– vyšlo v Ultraphonu v roce 1947.

K významným počinům Miloslava Ju-
ráka patří vzpomínkové pásmo provedené 
v roce 1946 Tryzna za zemřelé občany 
Židlochovic ve spolupráci s Jaroslavem 
Krbkem. 

Ve stejném roce bylo uvedeno ve Znojmě 
Jurákovo Pietní pásmo k uctění památky 
pplk. Jaroše.

Plodnou spolupráci s Československým 
rozhlasem v Brně dokazuje několik scé-
nických pásem o jižní Moravě: Z Břeclavi 
do Měnína (1950), rozhlasová hra Islandia 
o Danieli Strejcovi a jeho cestě na Island. 

Z oblasti pojišťovnictví je rozhlasová hra 
Případ Janeček, která byla uvedena pod 
pseudonymem Milan Jurik. V brněnském 
rozhlase bylo také uváděno Jurákovo pásmo 
Vlastencové bohumilí. V Židlochovicích 
mohli občané zhlédnout scénické pásmo 
Můj kraj.

Za svého působení v Mor. Krumlově vy-
dával Jurák spolu s dr. Poloučkem revue 
Od Adama po atom.

Po roce 1989 připravil dr. Jurák pro míst-
ní kabelovou televizi ve spolupráci s Ing. 

Pavlem Hájkem a za účinkování Ing. Mila-
na Košara Seriál o různých zajímavostech 
a peripetiích z dějin židlochovického 
panství.

Pro Židlochovický dětský sbor Skřivánek 
připravil dr. Jurák vánoční písně na texty 
MUDr. Jaroslava Krbka s názvem Vánoční 
zvony už zní a Dětská vánoční.

V neposlední řadě je třeba zmínit i četné 
články publikované autorem v odborné 
právnické literatuře.

V roce 1960 publikoval dr. Jurák 
v časopisech Ochotnické divadlo a Ama-
térská scéna články Pátá bilance souborů 
ostravského kraje a Pod patronátem         
adamovských kováků. 

Není vyloučeno, že mohou být dohledány 
ještě další autorovy práce.

 

Druhý břeh   1955
Divadelní hra z konce války na 
Židlochovicku. 

Pálavský poklad   1956
Divadelní hra pro dětské herce 
inspirovaná pověstí z Mikulovska.

Ztracené východisko  1960
Divadelní hra.

Moravský Krumlov  1960
700 let města nad Rokytnou.

Johann Andreas Eder  1979
Z kroniky města Židlochovic
O horenském právu židlochovickém.
(Přeloženo ve spolupráci 
s  PhDr. Vlad. Svobodou.)

Sto let židlochovického jeviště  1983
Vyprávění o úspěších i prohrách, 
radostech i obtížích
pěti generací lidí, kteří s láskou a 
obětavostí hrávali
divadlo v jihomoravském městě.

Bibliografie JUDr. Miloslava Juráka (* 23. 8. 1921 – † 16. 4. 2020)

Devatero vyprávění o lidech ze 
slunečného města   1992

Můj táta rybářem byl   1998
Vyprávění o historii rybníků na 
Pohořelicku a Židlochovicku 
a svědectví o osudech lidí kolem nich.

TGM v Židlochovicích    2002
Několik vzpomínek, jak to tenkrát bylo.
 
Vyňato ze zápisníku   2003
Výběr někdejších aktuálních glos i his-
toricky zaměřených statí 
publikovaných v měsíčníku
Židlochovický zpravodaj v letech 
1978–2007.

Velký encyklopedický 
rybářský slovník   2004
6000 hesel zpracovaných kolektivem 
Akademie věd. 
JUDr. Miloslav Jurák se podílel na 
zpracování rybářského práva. 

Obal knihy Devatero vyprávění, rok vydání 1992

oznámení
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Jan Hroudný
Vlastivědný spolek

Z historie židlochovických domů: č. p. 28

Nejstarším známým majitelem domu č. p. 
28 je pan Matouš Židlochovský z Altenper-
ku. Podle studie Hany Jordánkové a Ludmily 
Sulitkové Brněnská městská kancelář v před-
bělohorském období se jednalo o židlochovic-
kého rodáka, kterému se díky jeho schopnos-
tem podařilo získat v Brně řadu prestižních 
funkcí, v roce 1603 byl přijat i do řad moravské 
rytířstva. V roce 1616 se rozhodl, že dům č. p. 
28 daruje své manželce Saloméně Gryblerce 
z Altendorfu. Krátce poté v pokročilém věku 
zemřel. Z té doby víme také to, že dům č. p. 
28 měl vinný sklep a že mezi domem č. p. 28 
a sousedním č. p. 27 existovala proluka. Paní 
Saloména, která dům č. p. 28 vlastnila, se totiž 
své poloviny této proluky vzdala ve prospěch 
svého souseda Pavla Picka. Buď on, nebo dal-
ší majitelé domu č. p. 27 proluku zastavěli.

V roce 1626 se vlastníkem č. p. 28 stala dal-
ší osoba šlechtického původu – Martin Kryš-
tof Groffenstein z Glogenfurtu. Dům však 
brzy zpustl a v roce 1632 byl během velkého 
požáru města poškozen. Opraven a přestavěn 
byl pravděpodobně až po roce 1676, kdy se 
dostal do vlastnictví jistého mydláře Marco 
Schillera. Majitelé se poté až do konce 18. sto-
letí poměrně často střídali a žádný rod dům 
nevlastnil delší dobu. Z historických map je 
patrné, že mezi lety 1825 a 1875 došlo k radi-
kální přestavbě domu v souvislosti se zarov-
náváním uliční čáry na jižní straně náměstí. 
Přestavba proběhla v novorenesančním sty-
lu. Dům č. p. 28 se tehdy dokonce stal první 
dvoupatrovou budovou ve městě. Původní 
zahradu se stromy nahradila ve dvoře nová 
menší stavba.

Na přelomu 19. a 20. století se pro dům č. p. 
28 vžilo označení Čermákův dům. Žil v něm 
totiž právník JUDr. Jan Čermák (1855–1912), 
který byl pravděpodobně největším orga-
nizátorem společenského života české části 
židlochovických obyvatel. Kromě toho byl 
také jedním z prvních odborných pěstite-
lů meruněk na Židlochovicku. Jeho syn Jan 
Čermák (1903–1988) se stal známým vodo-
hospodářem (nakladatelství Grada dokon-
ce pod názvem Stavitel přehrad vydalo jeho 
životopis). I další ze synů JUDr. Jana Čermá-
ka, Blahoslav (1896–1942), se stal v regionu 
známým. Působil jako ředitel velkostatku 
v Žabčicích. V roce 1942 byl nacisty popra-
ven za odbojovou činnost v rámci organizace 
Obrana národa.

Za první republiky měl v domě advokát-
ní kancelář JUDr. Jan Šamalík. Ve třicátých 
letech ho zde vystřídal jeho dřívější koncipi-
ent JUDr. František Čermák (s rodinou JUDr. 
Jana Čermáka příbuzný nebyl). Stejně jako 
jeho jmenovec Blahoslav, který se v domě 
č. p. 28 narodil, byl za války jakožto odbojář 
popraven nacisty. Oba odbojáře od roku 1946 

připomíná pamětní deska, která je na domě 
umístěná.

V domě bylo později sídlo Okresní vojen-
ské správy, poté byty. V roce 1994 prošel 
generální opravou fasády a dnes podle mého 
názoru představuje jeden z architektonicky 
nejzajímavějších objektů na židlochovickém 
náměstí. Není příliš divu, že je od roku 1958 
památkově chráněn.

Hlavní prameny
BURK, Jan. Historie židlochovických domů 

a jejich držitelů za léta 1609–1791.
Jordánková, Hana a Sulitková, Ludmila. 

Brněnská městská kancelář v předbělohorském 
období. In: Sborník archivních prací, roč. 45, 

č. 2 (1995).
Vlastní výzkum uskutečněný ve spolupráci 

s Ing. Hanou Hanzlíkovou.

Foto z roku 1961 / foto: archiv T. Dratvy

Dům č. 28, květen 2020 / foto: M. Moudrá
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rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes

Velká voda na Svratce (přelom 30. a 40. let 20. století) / foto: archiv T. Dratvy

Současnost (květen 2020) / foto: T. Dratva

Eva Procházková
Městská knihovna Židlochovice

Tip na dobrou knihu
aneb co se na regále neohřeje

Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
YOUNG – Struny lásky, KELK 
– Zbožňuju Havaj, QUINN 
– Trochu jiná slečna Bridger-
tonová, LAURENS – Vykoupe-
ní Malcoma Sinclaira

Společenské romány
CANTOR – V jiné době, MORI-
ARTY – Sedm dopisů z lásky, 
MASON – Když jsme se viděli 
naposled

Psychologické romány
BAZGER – Mediace, HOEG 
– Tvýma očima, MARTEL – Pí 
a jeho život, STRIDSBERG 
– Antarktida lásky

Historické romány
JINDRA – Boj slepého 
krále, IGGULDEN – Válka 
růží 4: Drak

Romány českých a sloven-
ských autorů
HARASIMOVÁ – Doktorka 
Viktorie, KELEOVÁ-VASILKO-
VÁ – Slib, ROUSEK – Stíny 
mezi námi, GILLEROVÁ 
– Dubnové slunce, URBANÍ-
KOVÁ – Příliš osobní známost
Detektivní romány a thrillery
JACKSON – Ochotná zemřít, 
BARKER – Šesté dítě, ROVER-
SI – Závislost, PULLAR – Papí-
rové panenky

Fantasy a sci-fi romány
SHANNON – Převorství u 
pomerančovníku, JARONĚK 
– Běsi z temného hvozdu

Životopisy
HRABĚ – Jen jsme šli kolem, 
COHEN – Oblíbená hra
Cizojazyčná literatura
NAVRÁTILOVÁ – Alenka v říši 
divů: Alice im Wunderland, 
ŠEVČÍKOVÁ – Malý princ: Le 
Petit Prince

Audioknihy
PEROUTKOVÁ – Anička a její 
kamarádky, HRUBÍN – Špalí-
ček pohádek, MACDONALD 
– Paní Láryfáry, ČECHURA 
– Maxipes Fík – komplet

Matthew Walker: Proč spíme

Velice zajímavá kniha osvětlující vše, co by vás v souvislosti se spán-
kem mohlo napadnout. Potěší každého, komu není lhostejné vlastní 
zdraví a chce si zkvalitnit život.

pokračování na straně 25 >>
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Univerzita třetího věku Masarykovy uni-
verzity myslí na seniory i v době pandemie 
a připravuje pro ně online vzdělávací akti-
vity. Program výuky bez osobního kontaktu 
vyplynul z faktu, že vzdělávání seniorů na 
Univerzitě třetího věku bylo přerušeno na 
Masarykově univerzitě jako na jedné z prv-
ních univerzit. Důvod byl nevystavovat 
věkově nejohroženější skupinu nebezpečí 
onemocněním COVID-19.

V současné době probíhají online před-
nášky prostřednictvím kanálu YouTube. 
V předem stanovený čas jsou posluchačům 
U3V vysílány přednášky z různých oborů, 
např. astronomie, dějin umění, ekonomie, 
historie či literatury a dalších.

Kromě toho jsou realizovány i semes-
trální online kurzy, které byly nabídnuty 
posluchačům, jejichž prezenční kurzy byly 
zrušeny. Jedná se např. o kurzy Po stopách 
významných civilizací a kultur Latinské 
Ameriky, Trénování paměti nebo Tajemství 
skrytá v DNA. S lektory senioři komuni-
kují pomocí video přenosu v reálném čase 

s možností aktivního vstupu do diskuse. 
Pro seniorskou veřejnost je také na webo-

vých stránkách Univerzity třetího věku MU 
vytvořena sekce pro studium doma, kde 
jsou pravidelně zveřejňovány odkazy, vzdě-
lávací materiály a videa věnující se např. 
pohybovým aktivitám, studiu cizích jazyků, 
astronomii nebo historii.

Již se však těšíme, až nám bude opět umož-
něno setkávat se v přednáškových místnos-
tech Masarykovy univerzity. Připravujeme 
proto také kurzy na nový akademický rok, 
který nás čeká. Přihlašování do těchto kurzů 
se uskuteční od září 2020. Zájemci se budou 
moci přihlásit do 1. ročníku tříletého Vše-
obecně zaměřeného kurzu nebo do jedno-
letých kurzů Kulturní dědictví a památková 
péče na Moravě a Univerzita třetího věku v 
Moravském zemském muzeu. Bližší infor-
mace o připravovaných kurzech včetně pro-
gramů naleznete na webových stránkách 
www.u3v.muni.cz.

Kdo může univerzitu třetího věku nav-
štěvovat?

Účastníkem programu Univerzity tře-
tího věku může být osoba, která dosáhla 
věku potřebného pro přiznání starobního 

důchodu a má úplné středoškolské vzdělání 
s maturitou.

Jak se na U3V MU přihlásit?
Do dlouhodobých minimálně ročních 

kurzů se lze přihlásit prostřednictvím elek-
tronické přihlášky pomocí obchodního cen-
tra MU nebo vyplněním přihlášky papírové 
a jejím odevzdáním v kanceláři Univerzity 
třetího věku MU. Aktuální přihlášky nalez-
nete vždy u jednotlivých kurzů v průběhu 
měsíce srpna.

Jak probíhá výuka kurzů?
Výuka u dlouhodobých kurzů probíhá 

v období září/říjen – květen/červen zpra-
vidla jedenkrát za 14 dnů převážně formou 
přednášek. Nejsou zohledňovány prázdniny 
na základních a středních školách.

Jednotlivé přednášky trvají dvě vyučovací 
hodiny, tj. 90 minut bez přestávky.

(Letos bude posunut začátek akademic-
kého roku – tedy přednáškových cyklů, a to 
cca na polovinu října.)

Koronavirus nezastavil  vzdělávání ani na Univerzitě třetího věku v Brně 

Tereza Tlapáková
Univerzita třetího věku, MU

V době osvícenské vlády Marie Terezie 
(1740–1780) a jejího syna Josefa II. (1765–
1790) se mohlo město Brno pyšnit vlastní 
univerzitou, což je poměrně málo známý 
fakt. Ačkoliv brněnská univerzita existova-
la pouhá čtyři léta (1778–782), byl její jepi-
čí život velmi bouřlivý.

Aby mohla univerzita vzniknout, je potře-
ba se přemístit v čase na Valašsko do roku 
1777. Tehdy zde totiž vypukly náboženské 
nepokoje. Podnět k nim dali bývalí jezui-
té, kteří zde chtěli odhalit skryté evangelí-
ky. Vydávali se za státní komisi, která chce 
svobodně spočítat množství luteránů. Po 
získání důvěry v komisi se celé vesnice při-
dávaly k luteránství, což jezuitům hrálo do 
karet. Jejich řád byl totiž o čtyři roky dříve 
zrušen a tímto odhalením tajných luteránů 

chtěli ukázat, že zrušení řádu byla velká 
chyba.  

Císařovna Marie Terezie nechala stav 
prošetřit a komise jí řekla, že lidé na 
Valašsku nejsou kacíři, pouze postráda-
jí náboženskou věrouku, která by jim vše 
vysvětlila. Současně začala skutečná státní 
komise vyšetřovat na nedaleké olomoucké 
univerzitě výuku teologie a s hrůzou zjis-
tila, že ji řídí ti samí bývalí jezuité, kteří se 
lživě angažovali na Valašsku. Proto byla 
univerzita přeložena do Brna, dále od jezu-
itských vlivů. Novým rektorem se stal Vác-
lav Schanza, jediný původní profesor, který 
na univerzitě zůstal po výměně učitelského 
sboru. 

Zpočátku to vypadalo, že přesunutá 
olomoucká univerzita v Brně bude fungovat 
bez problémů. Sídlila v prostorách bývalého 
jezuitského kláštera, tzv. Dietrichštejnského 
traktu. Navíc byla brzy otevřena prestižní 
právnická fakulta. Jenže problém nastal 

v samotném rektorovi Schanzovi, který 
byl vyznavačem tzv. jansenismu. Šlo 
o teologický směr v katolické církvi, který 
říkal, že je u každého člověka již v době 
narození rozhodnuto, zda bude po smrti 
spasen, či zatracen. Tuto skutečnost nemůže 
za život nijak změnit a ani se nedozví, do 
které skupiny patří. 

Ačkoliv katolická církev toto učení zavrh-
la již v 17. století, šířily se její myšlenky dál a 
ovlivnily např. i samotnou císařovnu Marii 
Terezii. A právě univerzita v Brně tento 
zakázaný směr začala velmi rychle šířit, což 
jí zlomilo vaz. Josef II., který jansenismus 
považoval za typ sektářství, rozhodl roku 
1782 o přesunutí univerzity zpět do Olo-
mouce, přičemž univerzitu degradoval na 
pouhé akademické lyceum. Brňané si tedy 
museli počkat až do roku 1849 na technic-
ké učiliště, které bylo v roce 1873 povýšeno 
na c. k. vysokou školu technickou v Brně.

Brno mělo univerzitu již v 18. století

Vít Funk
redakce

Tělocvičná jednota Sokol Židlochovice  svolává
VALNOU HROMADU

(na kterou tímto zve všechny své členy),
která se uskuteční v úterý 30. června 2020 v 18 hodin v kulturním sále sokolovny.

pozvánka
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idnes.cz, 11. května 2020 
Autor: Marek Osouch

Napsali o nás: 
Desítky let vyhlíželi vlaky z Brna, teď jim vadí kvůli hluku z vytápění

Loni v prosinci v Židlochovicích na 
Brněnsku s velkou slávou vítali vlak, který 
k nim přijel z Brna. Železniční spojení mezi 
oběma městy se obnovilo po dlouhých čty-
řiceti letech, mezitím museli Židlochovičtí 
na vlak do sousedních Hrušovan. Radostná 
událost však od té doby některým obyvate-
lům zhořkla.

Vlaky totiž mají v Židlochovicích výchozí 
stanici, a tak se před cestou musely přede-
vším v zimě nejdřív vytopit. „Na noc odsta-
vené soupravy mají zapnuté topení a vydávají 
při tom dost intenzivní vysokofrekvenční tón. 
Lidé si na to stěžují, protože vlaky stojí neda-
leko zástavby,“ přibližuje místní starosta Jan 
Vitula (TOP 09). Problém je podle něj u nej-
novějších souprav Regiopanter, které mají 
řadu technologií umístěných na střeše, aby 
mohly být nízkopodlažní. Ze střech vozů se 
tak rozléhá zvuk do okolí.

 S Českými dráhami už Židlochovice 
tento problém řešily a dopravce jim nabídl, 
že by mohl vlaky nechávat za městem. To 
však podle Vituly není dlouhodobé řešení. 
„Domluvili jsme se, že hygienici teď v květnu 
změří hladinu hluku. Pokud bude nad limity, 
které v noci mohou být, bude na provozovate-
li, aby to nějak vyřešil. Pokud se naopak vejde 
do limitů, nedá se nic dělat a budeme se bavit 
s obyvateli, jak s tím naložíme dál,“ nastiňuje 
starosta. 

  (red. kráceno)

Pane starosto, proběhlo už měření? 
S jakým výsledkem?

Nejprve je potřeba zdůraznit, že pro-
blém se týká jen několika bytových jed-
notek v nejbližším okolí nádraží. Situaci 
řešíme a určitě vyřešíme. Prostě jako kaž-
dá novinka i tato se musí doladit.  Bohužel 
je i toto jedna z věcí, která se za současné 
situace poměrně táhne, protože se kaž-
dou chvíli něco mění. K měření hodnot 
hluku jsme oslovili hygienu, která je však 
odmítla s tím, že měření budou z důvo-

du snížení dopravního ruchu v ještě dozní-
vajícím období koronavirových omezení 
nepřesná, neboť nepůjde o hluk reálný.

Aktuálně jsme domluveni na měření 
s ŽSL. Než však měření proběhne, rozhodli 
jsme se na poradě vedení města, že si pro-
vedeme vlastní předběžný průzkum. Jde 
o měření bez certifikace, tedy v podstatě 
neplatné,  zjištěná čísla nám ale napoví, zda 
k překračování limitu dochází. 

Nové vlaky jsou dopravně  téměř bez-
hlučné, ale pískot, který vydává strojní část 

soupravy, tam bezesporu je. Zmíněná 
nabídka dopravce, že  vlaky budou par-
kovat opodál, je sice velmi vstřícným kro-
kem, není  to ale úplně tak jednoduché.

Rozhodně si myslím, že vlaky jsou 
dobrá investice, to je bez debat. Bohužel 
dodavatelem vlaků do České republiky 
je firma Škoda Transportation. Vypadá 
to, že nikdo jiný, ani ze zahraničí, nemá 
nárok k nám vlaky dodat. A to i přes fakt, 
že soupravy ze zahraničí jsou kvalitnější 
a levnější.

pozvánka

Rajhrad, kostel Božského Srdce Páně
  
              19:00  

Křesťanské motivy v životě 
a díle Boženy Němcové
Přednáší církevní historik 

Mgr. Josef Mikulášek, Ph.D.

                             19:00–21:30  
Návštěva muzea a památného pokoje

Matky Rosy Vůjtěchové, 
zakladatelky Kongregace.

Komentovaná prohlídka Mozaikářské dílny 
Ing. arch. Jiřího Šťasty.

Moravany u Brna, kostel sv. Václava

                                 18:00 
Slovo otce Mariusze Sierpniaka

                             18:05–18:20  
Komentovaná výstava obrázků dětí ze 

ZŠ Moravany s tématem „Sv. Václav“

                             18:20–19:10  
Přednáška „Proč chválit Boha?“

                             19:15–20:30  
Večer chval 

doprovází moravanská chválová kapela

Blučina, kostel Nanebevzetí Panny Marie
                              

            18:00–18:40  
Mše svatá

                              19:00–21:00  
Volná prohlídka kostela a výstup na 

věž
                                    

                                      21:00 
Závěr s požehnáním

NOC KOSTELŮ –12. června 2020

VÝSTAVA LILIÍ v Rajhradě 
27. 6. – 6. 7. 2020 

Památník písemnictví na Moravě
Další ročník tradiční prezentace moravských pěstitelů lilií představí desítky druhů pečlivě šlechtěných rostlin, které charakterizuje 

opojná vůně, základní tvar okvětí a široká paleta barevných kombinací.
Instalaci připravuje specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Lilium o. s. 

ve spolupráci s Benediktinským opatstvím Rajhrad.

Klášter 1, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 229 932
www.rajhrad.muzeumbrnenska.cz



1. Týmový míčový sport, ve kterém se smečuje
2. Hrající česká tenistka, dvojnásobná vítězka Wimbledonu
3. Křestní jméno biatlonového závodníka Moravce
4. Město, ve kterém sídlí italský fotbalový klub Juventus 
5. Nejvyšší hokejista v NHL: Zdeno…
6. Kolébka fotbalu 
7. Dvacetinásobní mistři světa v kolové, legendární bratři…
8. Trenér českých hokejistů na olympiádě v Naganu
9. Český akrobatický skokan na lyžích, vyhrál zlato na ZOH 2002 v Salt Lake City

TAJENKA: První československý skokan na lyžích, který získal zlatou olympijskou medaili. Stalo se 
tak na ZOH v Grenoblu roku 1968. Ota Pavel jeho výkon popsal slovy: „Byl to nádherný let v neko-
nečném tichu, který trval kratičký lidský věk.“ 
(rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje)

Rozluštění tajenky z minulého čísla:  MAURICIUS

Nové knihy

Naučná literatura
MENŠÍKOVÁ – Výroba vlastní 
kosmetiky, FIALA – Ulicemi 
Brna proti proudu času, 
KUBITSCHEK – Antistresová 
knížka pro učitelky mateřské 
školy, McHENRY – Aktivity 
pro starší děti s PAS

KNIHY PRO DĚTI

Leporela
NIELÄNDER – Nářadí, 
BAUMANN – Nej… Město 
v pohybu

Pohádky
HOROVÁ – Pohádkové 
přátelství, DRAŽILOVÁ ZLÁ-
MALOVÁ – Neplechy čerta 
Zbrklíka, BEIGEL – O pandě, 
která měla vši, GECKOVÁ 
– Velká smůla trpaslíka Smůly

Pohádkové příběhy
PACOURKOVÁ – Zvědavá 
čarodějka Agáta, FIŠAROVÁ 
– Kanálníčci, POSPÍŠILOVÁ 
– Starostlivá veverka

Fantasy romány
JOSEPHSON – Bouřná vrána, 
PARKER – Ohnivý květ, 
BANDUROVÁ – Lea Honor 
1: Třpytící se město

Dobrodružné a historické 
příběhy
REVILÁKOVÁ – Deník Dory 
Grayové, EDGAR – 42 dnů, 
SRDEČNÁ – Honzík, ochránce 
parku, ALEXANDER – Magic-
ká knihovna

Literatura Young adult 
CLAYTON – Krásky, BOYNE 
– Můj brácha se jmenuje 
Jessica, PASS – Jeden rok bez 
tebe

Dívčí romány
ZADINOVÁ – Stíny v duši, ŠÍR 
– Lásky ze školního dvora
Naučná literatura
HIRSCHMANN – Rok v lese, 
ŘÍMÁNKOVÁ – Svět plný 
svátků, GREEN – Stromy, 
VANĚČEK – Koho má znát 
správný Čech

rubriku připravuje
Eva Procházková, knihovnice

KříŽidle Víta Funka

pozvánka

autorka kresby: Barbora  Musilová
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1. Týmový míčový sport, ve kterém se smečuje
2. Hrající česká tenistka, dvojnásobná vítězka Wimbledonu 
3. Křestní jméno biatlonového závodníka Moravce
4. Město, ve kterém sídlí italský fotbalový klub Juventus  
5. Nejvyšší hokejista v NHL: Zdeno…
6. Kolébka fotbalu  
7. Dvacetinásobní mistři světa v kolové, legendární bratři…
8. Trenér českých hokejistů na olympiádě v Naganu 
9. Český akrobatický skokan na lyžích, vyhrál zlato na ZOH 2002 v Salt Lake City 

TAJENKA: První československý skokan na lyžích, který získal zlatou olympijskou medaili. 
Stalo se tak na ZOH v Grenoblu roku 1968. Ota Pavel jeho výkon popsal slovy: „Byl to 
nádherný let v nekonečném tichu, který trval kratičký lidský věk.“  
(rozluštění najdete v příštím čísle Zpravodaje).  
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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
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Milujeme zahrádkaření, proto poptáváme RD  min. 3+1, 
Židlochovicko.   Tel.: 604 743 584.
Hledám ke koupi byt 2+1/3+1.  Tel.: 703 668 397.
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

STAVEBNINY 
 

STAVEBNINY 
 

HRUŠOVANY
 

HRUŠOVANY
 

MÍCHACÍ CENTRUMMÍCHACÍ CENTRUM
Tel.  777 249 012 Průmyslová zóna Hrušovany:



14. 2.– 30. 6. | VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JIŘÍHO ŠMEHLÍKA
místo:  Městská knihovna Židlochovice
pořádá: Městská knihovna Židlochovice

4. 6., 11. 6., 18. 6., 25. 6., 9:30–11:00 | SLUNÍČKOVÁ HERNA
Herna pro děti ve věku 0–6 let.
místo:   v areálu Robertovy vily v Židlochovicích
pořádá:  Mateřské centrum Robátko

6. 6., 14:00–17:00 | VENKOVNÍ BAZÁREK
místo:   v areálu Robertovy vily v Židlochovicích
pořádá:.  Mateřské centrum Robátko

7.  6., 15:00–18:00  | NEDĚLE V PŘEDZÁMECKÉM PARKU
Divadlo pro děti i rodiče, střelba z luku, rytířská zbrojnice, výro-
ba svíček, lovení rybiček, občerstvení.
místo:  předzámecký park
pořádá: Městské kulturní středisko

10. 6., 17:30–19:00 | VČELÍ PRODUKTY V DOMÁCÍ 
LÉKÁRNIČCE
Praktická přednáška Veroniky Křížové, členky české apiterapeu-
tické společnosti. Rezervace na svetlana.zapadlova@gmail.com.
místo: jurta Přírodní školky Výhonek
vstupné: 120 Kč
pořádá: Přírodní školka Výhonek

10. 6., 18:00 | OHŇOVÁ ZEMĚ A PATAGONIE
Cestovatelská beseda s Marií Lollok Klementovou.
místo:  Městská knihovna Židlochovice
pořádá: Městská knihovna Židlochovice

11. 6., 19:30–21:00 | VLAKEM PO INDII A 
V NEPÁLU BEZ PENĚZ
Cestovatelská přednáška.
místo:  Komenského 38, Židlochovice
pořádá:  NCDM Vata

11. 6., 12.  6., 19:30 | P. P. S.   
Divadelní představení. Rozpustilá komedie, co jste ještě neviděli, 
v režii Martina Janíčka. 
místo: bývalé Letní kino v Židlochovicích vedle 
 pohostinství MILTON
vstupné: 100 Kč, důchodci 80 Kč
pořádá: Divadelní odbor T.J. Sokol Židlochovice

13. 6., 9:00–15:00 | POLEM NEPOLEM…
Závod v terénu pro rodiče s dětmi a jednotlivce, reprodukovaná 
hudba, opékání špekáčků, občerstvení.
místo:  Malý a Velký Hájek, start a cíl hřiště na Starci
pořádá: Městské kulturní středisko

14. 6., 21:30 | KINEMATOGRAF V ŽIDLOCHOVICÍCH
Promítání filmu Přes prsty.
místo:  v zahradě Robertovy vily, za nepříznivého počasí
 v sokolovně
pořádá: Městské kulturní středisko

15. 6., 17:00–19:30 | VÝROBA KVĚTINOVÝCH VĚNEČKŮ 
A PEŘÍČKOVÝCH OZDOB
Přijďte si vyrobit květinovou a peříčkovou čelenku, sponky, náuš-
nice nebo pásek.
místo: jurta Přírodní školky Výhonek
vstupné:   100 Kč organizační poplatek za rodinu, dále dle 
 spotřebovaného materiálu (od 40 Kč za výrobek)
pořádá: Přírodní školka Výhonek

Kulturní a sportovní akce v červnu 2020
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pozvánka

18. 6., 18:00 | VEČER BEZ ANDERSENA
Celovečerní zábavný program s kvízy, zajímavostmi a překvapením. 
Přihlášky na tel. 734 874 629, e-mailu knihovna@mk-zidlochovice.cz 
nebo osobně v knihovně.
místo:  v Robertově vile, za pěkného počasí venku 
 v zahradě knihovny
pořádá: Městská knihovna Židlochovice

20. 6., 8:00–13:00 | ŽEROTÍNSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
místo:  nám. Míru
pořádá:  Městské kulturní středisko

Připravujeme na červenec:
18. 7. | OTEVŘENÍ KOMUNITNÍHO CENTRA
místo:  komunitní centrum Židlochovice
pořádá: Městské kulturní středisko

18. 7., 9:00 | COPA DE ŽIDLE S VEČERNÍ ZÁBAVOU
místo:  fotbalový stadion
pořádá:  FC Židlochovice

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

LENKA PETROVSKÁ, DIS.
INTERIÉROVÝ DESIGNER

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

inzerce
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