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ZÁMECKÉ SLAVNOSTI - SPOLEČNÉ OHLÉDNUTÍ
7. září se na zámku v Židlochovicích uskutečnil 2. ročník ZS. Oproti loňskému roku je organizátoři přesunuli přímo do areálu zámku. Tato změna se ukázala
jako dobrý počin. Dramaturgie celé akce se zaměřila na prezentaci tradičního řemeslnictví a historických atrakcí. Bylo milé pozorovat rozzářené oči
mnoha dětí, které byly šťastné při pasování na rytíře. Uvolněnou atmosféru navodil kejklíř. Jeho skeče provázely celé odpoledne. Povedené kejkle bavily
všechny generace, a o jejich kvalitě svědčí především pozornost publika, kterou si bezpečně udržel celý den. Mnohokrát jsem zaslechl útržky rozhovorů, v
nichž padala chvála na prodejce tradičních výrobků a šperků. Naplněním těchto rozhovorů bylo, když jsem viděl, jak si malé děti odnášely v rukou dřevěné
káče, vyřezané meče, nebo některé z žen nové spony ve vlasech… To vše ukazuje, jak velký zájem o české tradiční řemeslné výrobky je. Tento fakt v
podstatě kopíruje celoevropský fenomén zájmu o poznávání tradiční kultury, hmotné i nehmotné. Příkladem a současně inspirací nám mohou být slavné
evropské festivaly , které tyto trendy názorně dokumentují. ZS ukázaly, že mají díky své dramaturgické koncepci
obrovský potenciál do budoucna a mohly by se v příštích letech stát velmi kvalitní nadregionální značkou města Židlochovice. Všem, kteří se na akci
podíleli, včetně vstřícné pořadatelské pomoci Lesů České republiky, patří velké díky.

1. Jak se vám ZS líbili, co vás nejvíce zaujalo?
2. Jak jste se o akci dozvěděl(a)?
3. Co byste přivítal(a) příští rok?

1. Líbili se mi moc, líbil se mi doprovodný program, trh tradičních řemesel a prostředí.
2. Z plakátu a internetu.
3. Vidět tradiční řemesla v akci, například kováře nebo hrnčíře přímo při výrobě.

Z mého hlediska musím říct, že akce Otevřených dveří památek, která má v naší republice již 15ti letou tradici, láká stále více návštěvníků a setkává se
velice dobrým ohlasem. Jsem velice potěšen, že se ujaly i komentované prohlídky. V loňském roce byly doplněny více autentičností (kostýmy), ale to je
věcí názoru.Ana co se návštěvníci ptali nejvíce? Spíš bych řekl, o co měli největší zájem. Jako vždy o nějakou tu zajímavost a zvláštnost, a na to si při svých
výkladech dávám vždy záležet.

Dojem z akce mám jaksi ochuzený, neboť jsem byl v postatě stále vázán na interiér zámku, ale mám za to, že to byla nejzdařilejší akce roku. Je třeba říct i
malou poznámku. Je li akce příznivě financována, dá se uspořádat mnoho dobrých nápadů. Jinak přeji podobným akcím úspěch a nechť se daří na tyto akce
získávat finance i dobré nápady a pomocné ruce.

S hlavou v zámeckých výšinách a s nohou v mraveništi človíčků jsem měl možnost spatřit nespočet rozesmátých hlaviček, ochutnat dobrý páreček a vidět
krásný Zámeček. Z Vysočiny zdar Oldřich Hurych – „PUPA"

Mně se líbilo všechno, ale asi bylo nejlepší, že jsem zlomila meč o jednoho rytíře…ale úplně ze všeho byl nejlepší šašek, a taky že jsem si tam mohla vyrobit
z hlíny cokoli…Byly super, ale ze všeho nejvíc super bylo, že sis tam mohla udělat svíčku, zahrát všelijaké hry a vyrobit věci z hlíny. Mně se líbilo všechno a
nejvíc sekyrou rozseknout jablko…Mně se tam strašně líbilo, jak tam bojovali. Nelíbilo se mi, jak tam řvala hudba…Líbilo se mi hádání názvů mečů, seker a
brnění…Mně se líbil boj s dřevěnými hůlkami…Mně se líbil boj na kládě, protože to bylo srandovní a úžasné… Líbily se mi věci, které tam prodávali, soutěže
a kejklíř…nelíbilo se mi málo stánků a her, některé stánky byly moc drahé, trochu jsem se nudila… Líbila se mi, jak tam hráli pohádku a jak
šermovali…Líbilo se mi bojování s rytíři, střílení z luku, boj na kládě a hádanky…Mně se moc líbila lukostřelba, bojování s meči, sekání do kůlu se sekyrou, s

(např. Tanz und Folk Fest v Německu)

Očima návštěvníků:

Očima průvodce Židlochovickým zámkem - Mgr. Miroslav Cvrk, tajemník MěÚ Židlochovice

Očima kejklíře:

Očima dětí:

K. J., Židlochovice, 61 let

K. O, Židlochovice, 26 let

A. K., Brno, 31 let

J. K., Blučina, 28 let

1. Bylo to fajn.
2. Z městského rozhlasu.
3. Možná ještě více dřevěných výrobků. Nakoupili jsme si kabelu, konvičku z keramiky, ta byla perfektní…

1. ZS se mi líbili hlavně svou atmosférou. Něco takového v tomto městě chybělo. Moc pěkné byly stánky s keramikou, hudba a také
představení kejklíře. Příjemné také bylo zajištěné občerstvení.
2. Z internetových stránek města Židlochovice.
3. Uvítala bych soutěže i pro menší děti (3-6 let), jinak bych pokračovala ve stejném duchu.

1. Líbily se moc, skvělé bylo živé vystoupení pro děti rytířů stejně jako soutěže, zde se ale zase tvořily velké fronty, což některé rodiče
odrazovalo a děti rozčilovalo.
2. Internet.
3. Více stánků s občerstvením, velké fronty na pivo a pouze opečená klobása, spousta žen by přivítala sladké (koláče, buchty…)

1. Libila se mi tradiční řemesla na prostranství zámku, který dotvářel příjemnou atmosféru. Jen hudba byla moc nahlas.
2. Plakát na mostě.
3. Doporučoval bych změnit hudbu na více tradiční (např. jen píšťaly a bubínky) a neozvučenou.

P. S., Židlochovice, 30 let

Jak na účastníky prohlídky zámek působil, na co nejčastěji ptali?

Váš dojem z akce jako celku, co byste přivítal na příští rok?

Jak jste viděl ZS z výšky vašich nekonečně dlouhých chůd?

Mgr. Tomáš Šenkyřík, RTIC Židlochovice



PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ V ŽIDLOCHOVICÍCH
—LISTOPAD—

27.10. – 30.11. VÝSTAVA K 90. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

7.11., 18.00 KONCERT PRO IVET

10.11., 9.00 a 10.30 divadlo Krapet „PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ“

11.11., 18.00 SVĚCENÍ SVATOMARTINSKÝCH A MLADÝCH VÍN

15.11. REHABILITAČNÍ ZÁJEZD DO DUNAJSKÉ STREDY

15.11. NEJEN ZA REKORDY DO PELHŘIMOVA A OKOLÍ

20.11., 18.00 GRANDHOTEL NEVADA ř

21.11., 18.00 GRANDHOTEL NEVADA ř

22.11.,9.00 VOLEJBALOVÝ TURNAJ

30.11., 17.00 JAVORY - adventní koncert

PŘIPRAVUJEME:
5.12. MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE

7.12. JARMARK TRADIČNÍCH ŘEMESEL - svánoční tematikou

20.12. PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ

místo: Městský kulturní klub

SKRZNASKRZ, MR.DYNABOOM, BEZESTOPY, BRICANYL TURBOHALER a
RISPOSTA
místo: Masarykův kulturní dům - kulturní sál
pořádá: spolužáci pod záštitou sdružení přátel Gymnázia Židlochovice

místo: Masarykův kulturní dům - kulturní sál
pořádá: město Židlochovice

místo: před kostelem Povýšení svatého kříže vŽidlochovicích

pořádá: SPCCH Židlochovice

Klub turistů Židlochovice
přihlášky: na podatelně MěÚ u pí Procházkové.
pořádá: Klub turistů Židlochovice, Mgr. Miroslav Cvrk (604 290 303)

místo: Masarykův kulturní dům - kulturní sál
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

místo: Masarykův kulturní dům - kulturní sál
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

místo: Masarykův kulturní dům - tělocvičný sál
pořádá: KSM RM Židlochovice

místo: Masarykův kulturní dům - kulturní sál
pořádá: město Židlochovice
vstupné: od 190 Kč
předprodej: od 3.11.2008 na RTIC, Masarykova 100, tel.: 547 426 024

pořádá: město Židlochovice

pořádá: město Židlochovice

cena: 250 Kč
přihlášky: do 20.11. na RTIC, Masarykova 100, tel.: 547 426 024

- divadelní p edstavení DDK Židlochovice

- divadelní p edstavení DDK Židlochovice


