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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
– BŘEZEN 2009 -

6.3., 18.00 OCHUTNÁVKA A PREZENTACE VINAŘSTVÍ PLAČEK – MORAVSKÉ BRÁNICE

8.3., 13.00 HODNOCENÍ VÍN PRO TRADIČNÍ VÝSTAVU

14.3., 9.00 TRADIČNÍ VÝSTAVA VÍN MÍSTNÍCH A REGIONÁLNÍCH VINAŘŮ SPOJENÁ S
VÝSTAVOU VÍN ČESKÝCHAMORAVSKÝCH VÝROBCŮ VÍN

15.3., 17.00 POVÍDÁNÍ S HERCI NÁRODNÍHO DIVADLAV BRNĚ
… s posezením u vína

19.3., 8.00 - 17.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

20.3., 18.00 POVÍDÁNÍ O VÍNĚ: RYZLINK VLAŠSKÝAMARLEN

21.3., 10.00 DEN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V ŽIDLOCHOVICÍCH

22.3.,18.00 JARNÍ PROBOUZENÍ BROUČKŮ

28.3., 9.00 PŘEDNÁŠKA- OCHRANAROSTLIN, VINNÉ RÉVYAOVOCNÝCH DŘEVIN

28.3., 8.00 JARNÍ VÝLET Z RAČIC NAVILDENBERK

28.3., 9.00 FLORBALPRO DĚTI

místo: RTIC Vinotéka
pořádá: RTIC Židlochovice, vinařství PLAČEK
vstupné: 50 Kč

místo: Městský kulturní klub
pořádá: ZO ČZS Židlochovice

(odborná prezentace s řízenou degustací). Součástí výstavy vín bude výstava k
630. výročí udělení Horenského práva markrabětěm Joštem Židlochovicím.
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: ZO ČZS Židlochovice

vystoupí: Eva Novotná, Jan Grygar, Martin Dohnal
místo: Městský kulturní klub
pořádá: město Židlochovice
vstupné: 20 Kč

místo: ZŠ, všechny budovy
pořádá: ZŠ Židlochovice

místo: RTIC vinotéka
pořádá: RTIC Židlochovice, vinařství Flajšinger

místo: Nám. Míru
pořádá: JSDH Židlochovice, město Židlochovice, HZS JmK

místo: sraz u dřevěné brány v parku
pořádá: Junák Židlochovice, Sdružení Židlochovice

místo: spolková budova ZO ČZS
pořádá: ZO ČZS Židlochovice

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

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



V poslední době se setkáváme s otázkami,jakým způsobem probíhá propagace města a jeho kulturních aktivit .
K propagaci využíváme všech dostupných médií, tzn. internet, tisk, rozhlas a televizní vysílání. Naším záměrem
samozřejmě je, aby se informace dostaly k co k nejširšímu okruhu obyvatel.

přímo ve městě - Židlochovice
v rámci regionu
prostřednictvím medií nadregionálního charakteru

+ informace jsou zveřejňovány na následujících webových portálech www.zidlochovice.cz, www.zidlochovicko.cz,
www.jizni-morava.cz, www.wineofczechrepublic.cz

+ některé z akcí (Povídání o víně, Výstava Karla Vavříka k 90. výročí založení ČR) jsou publikovány online, ve video
formátech prostřednictvím serveru: www.youtube.com, po této stránce je také zajištěna propagace města a jeho
kulturních aktivit v rámci celé ČR

+ informace jsou pravidelně zasílány elektronicky těmto organizacím – obce a školy regionu, Brněnsko a Jižní Morava,
Regionální rozvojová agenura JMK, MF Dnes, radia - Hej, JIH, Krokodýl

+ spolupracujeme také s okolními informačními centry v Hustopečích u Brna, v Pasohlávkách, v Pohořelicích a v Brně
+ elektronicky emailem jsou informováni jednotliví zájemci o dění ve městě, jedná se o postupně vytvářený adresář,

který vzniká zejména na základě osobního zájmu o tento druh informací

+ Židlochovický zpravodaj - od měsíce září 2008 je jeho součástí samostatná kulturní příloha, v níž je vydáván
pravidelně i aktuální měsíční plán kulturních a sportovních akcí, dále pak ohlédnutí se za nimi prostřednictvím
článků, recenzí, rozhovorů a anket

+ k propagaci jednotlivých akcí využíváme informační vývěsky města a díky pochopení některých podnikatelů ve
městě také vyvěšením plakátů v jejich obchodech či firmách

+ Mladá Fronta Dnes - byla např. uvedena anonce na Burčákové slavnosti a Ocenění významných občanů města
+ časopis Kult – recenze na Zámeckou slavnost
+ vinařské akce, které město pořádá v letošním roce, jsou uvedeny v oficiálních tištěných materiálech

distribuovaných po celé Jižní Moravě – Kalendář vinařských akcí (kapesní průvodce) - vydaný Národním vinařským
centrem Valtice

+ kulturní a společenské akce jsou systematicky anoncovány prostřednictvím městského rozhlasu, v pravidelném
vysílacím čase

+ nadregionální rádia:
Proglas – o kulturních akcích pořádaných v Židlochovicích informuje pravidelně od května 2008
Kiss Hády – anoncovalo Burčákové slavnosti 2008
Český rozhlas – o kulturních akcích pořádaných v Židlochovicích informuje pravidelně od září 2008. Byl zde
například odvysílán rozhovor s upoutávkou na Burčákové slavnosti 2008, pravidelně je zde anoncována akce
Povídání o víně a v současné době je v jednání přímý živý vstup, také z akce Povídání o víně.

+ Regionální kabelová televize - zprávy o dění ve městě a v regionu prostřednictvím obrazové přílohy a reportáží
+ současnou snahou je rovněž navázání pravidelné spolupráce s Českou televizí a vybranými zpravodajskými pořady,

které umožňují prezentaci města a anonce na nejrůznější kulturní akce

Všechny vedené způsoby propagace probíhají zdarma, nejedná se tedy o placenou inzerci. Snahou města je, jak již bylo
výše řečeno, aby se informace různými cestami dostaly přímo k občanům.

Mgr. Martina Bartáková,OŠKCR

Propagace probíhá ve třech kategoriích :

Elektronické zveřejňování informací (internet):

Tisk:

Rozhlas:

Televize:

1.)
2.)
3.)

PROPAGACE MĚSTA A KULTURNÍCH AKTIVIT

Knihovny dnes svádí v konkurenci populárnějších médií boj o děti a dětské čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob života
dětské četbě příliš nepřeje – knihovny soupeří s mnoha akčními lákadly – od vysedávání před televizní obrazovkou až po
počítačové hry. Proto jsme navázali úzkou spolupráci se Základní školou. Všechny třídy jsou několikrát do roka zvány do
knihovny, aby se zde děti mohli seznámit s nabídkou četby a je zde pro ně připraven zajímavý program. Pro ty nejmenší je
to např. Setkání s pohádkovými postavami nebo vyprávění o Krtečkovi. Děti nejen poslouchají vyprávění, ale také se
aktivně účastní připravené besedy plněním zábavných úkolů a dokonce si vymýšlejí vlastní pohádku. Pro starší děti je
připraven program na motivy knih Astrid Lindgrenové. Hrajeme si spolu na loupežníky. Děti musí vymyslet a nacvičit
loupežnický pokřik, přemýšlet nad tím, co budou v lese potřebovat k přežití, splnit různé úkoly a nakonec najít poklad.
Velice oblíbené jsou taky besedy na motivy básniček Jiřího Žáčka a Josefa Lady. Pro žáky 6. tříd je v knihovně připravena
knihovnická lekce, kde se naučí správně se orientovat v knize a vyhledávat různé informace. Tyto akce jsou navštěvovány i
školami z okolních obcí. V loňském roce se uskutečnilo 16 knihovnických lekcí a besed a naši knihovnu navštívilo 354 dětí.
Cílem našich akcí je vzbudit v dětech zájem o četbu a ukázat jim krásu mluveného slova.

Bohumila Pavková, knihovnice

AKCE PRO DĚTI V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ ŽIDLOCHOVICE


