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Dětský sbor Skřivánek je jednou z pečetí kvality, kterou svou činností
vtiskl Židlochovicím. Nejen naše město několikrát ročně rozeznívá
svým zpěvem. Za více než třicetiletou historií se skrývá umělecká a
organizační práce sbormistryně Zdeňky Vrbové.

Z pohledu profesního snad ani ne. Vzhledem k tomu, že jsem
začínala jako učitelka mateřské školy a s předškolními dětmi jsem
sbor zakládala, moje práce se ubírala směrem rozvoje předškolní
hudební výchovy. Toto období trvalo do roku 1992, kdy jsem po
absolvování studia hudební výchovy pro 3. stupeň škol na
Pedagogické fakultě v Brně nastoupila jako učitelka ZŠ v
Židlochovicích. V letech 70. minulého století nebylo zvykem vídat
na koncertních nebo soutěžních pódiích sbory mateřinek. Bylo to
období, kdy teprve sbory vznikaly. První odvážlivci se objevili v
severních Čechách v Jablonci a Liberci. Troufám si říct, že na jižní
Moravě vzbudili „skřivánci“překvapení. A jak šel čas, dětí přibývalo,
„stárly“ a sbor se rozdělil na přípravný a koncertní. Věk sboristů
začíná od 4 let a končí kolem 22 let. Mohu říci, že ve své
sbormistrovské praxi pracuji se všemi věkovými kategoriemi – s
věkem předškolním, školním i adolescentním.
Aco mě může zaskočit? Lidská závist, pomluva, hloupost. Zaskočí, to
je pravda, ale nezabývám se tím. Proti lidské závisti a promiňte,
hlouposti, nic nezmůžete. Nejlepším lékem proti tomuto nešvaru je
práce a té mám nadmíru.

Mám ráda kvalitní hudbu jako celek. Doslova mě však berou archivní
nahrávky Emy Destinnové, obdivuji italskou operu a její interprety
(L. Pavarotti, A. Bocelli), zrovna tak jako období polyfonie,
renesance, ale i romantismu a impresionismu. Obdivuji díla B.
Smetana, A. Dvořáka, B. Martinů, L. Janáčka. Ze svých zájmů však
nevyjímám ani hudbu populární, i tu si ráda poslechnu.

Víte, říká se, že všechno musí jednou skončit. Mnohokrát mně tato
slova prolítla hlavou. Se skřivánky žiji mnoho let, s některými od
mateřské školy až do 20 i více let. To už máte úplně jiný vztah, než s
někým, kdo sborem krátce proběhne a odběhne. Není to jen o
zpívání, výletech, koncertních zájezdech atd., jde zde o daleko
více. Jde o vzájemný citový vztah, respekt, umět si naslouchat. Je
pravda, že dnešní doba plná jiných aktivit a zájmů nám negativně
zasahuje do našeho sborového života.Ale i s tím se musíme vyrovnat.
Když mě berou“nějaké ty moje chmury“, vzpomenu si na ty sboristy,
kteří byli vždy tím správným pilířem sboru, a na ty se nezapomíná.
Jejich děkovné dopisy, vyznání, vzpomínky, setkání - to mi dodává
sílu jít dál. Nemám loučení ráda, mnohem raději se setkávám.

To ano, i když je pravda, že to nebyl můj nápad. Ale nicméně si
myslím, že to dobrý počin byl. V tomto dílu je zmapována
pětadvacetiletá rozsáhlá činnost Skřivánku. V nedávné době vyšel 2.
díl, navazující časově na období let 2002 -2007, kdy sbor oslavil
slavnostním koncertem 30. výročí založení. Během posledních pěti

Vedení sboru se věnujete úctyhodných 32 let. Může Vás ve vaší
práci ještě vůbec něco zaskočit či překvapit?

Váš repertoárový záběr je obrovský, k jakému období hudebních
dějin nejvíce inklinujete vy osobně?

Jak se jako sbormistryně vyrovnáváte s tím nevděčným údělem,
že objevíte, vychováte výborného zpěváka, vybudujete si k němu
vztah nejen hudební, ale i lidský a on poté uletí jako pták z
hnízda?

V roce 2003 vyšla publikace o Skřivánku, která shrnuje bohatou
historii sboru. Na co byste ráda upozornila, co se odehrálo
významného po jejím vydání?

ROZHOVOR SE SBORMISTRYNÍ SKŘIVÁNKU ZDEŇKOU VRBOVOU
let se udály historicky významné události. Za jednu z největších
považuji spolupráci s panem profesorem Miloslavem Bučkem (mým
bývalým učitelem harmonie, PFMU Brno). Získání uznání - první
místa na soutěžích obou sborů, absolutní vítězství evropské soutěže
v Barceloně (2006), to byl neuvěřitelný úspěch a veliká radost,
spolupráce s umělci operní i populární scény a samozřejmě jarní a
vánoční koncerty u nás doma. Sbor vydal své 2. profilové CD a v roce
svých třicátin odletěl za velikou louži, aby v neznámé Americe
ukázal, co umí děti z maličkého městečka v Česku. V roce 2008 sbor
pracoval velmi aktivně. Kromě četných koncertů, Velikonočního
festivalu duchovní hudby, účasti na festivalech v Semilech a
Moravské Třebové, navázal sbor spolupráci s operním pěvcem
Martinem H. Bortolottim. Koncertní sbor spolupracuje s Rakouskou
televizí, podílí se na vánočním CD Vánoce s M. H. Bortolottim, které
se nahrávalo ve Vídni a na vánočním Štědrovečerním pořadu, který
se natáčel v Salzburgu. Bortolotti účinkuje s koncertním sborem na
koncertech duchovní a vážné hudby. I letos se uskuteční společná
adventní vystoupení.

Řekla bych, že každá životní situace, každý prožitý okamžik člověka
nějak osloví. Během více než třicetileté sborové praxe jsem se
setkala s mnoha dirigenty a jejich sbory. Zajímá mě, jak funguje
kontinuita mezi dirigentem a sborem. Inspirovat se nechávám
celkovým dojmem. Například - líbí se mi provedení skladby, výraz,
komunikace s publikem, složení repertoáru a samozřejmě
srovnávám. Z těchto okamžiků si beru pro sebe to, co mě výrazně
osloví. Nedávno jsem se setkala s českým hudebním skladatelem
Antonínem Tučapským, který žije a komponuje vAnglii. V repertoáru
máme několik jeho skladeb. Bylo to velmi pěkné a přátelské setkání.
Obdivuji jeho velikou uměleckou schopnost, stále tvořit nové a nové
skladby a přitom si najít čas na posezení u kávy, povídat si o
„skřiváncích“ a věnovat nám skladbu, kterou napsal i s věnováním
jen nám. Není to úžasné?

Zpívat, koncertovat, zúčastnit se Světového hudebního festivalu v
japonské Shizuoce (20. července 2009). V září se uskuteční konkurz
do všech oddělení sboru, takže cíl je jasný. Čím více dětí se rozhodne
věnovat svůj volný čas zpěvu, tím větší smysl moje práce bude mít.
Jsem přesvědčena, že hudba je nejvýraznější a nejvýznamnější
prostředek, který pomáhá utvářet citově bohatého člověka již od
nejútlejšího věku. Na závěr si nechávám akci nejvýznamnější a tou
je Světový festival v Japonsku v Shizuoce. Je neuvěřitelné, že si
odborná porota v Tokiu všimla materiálů a nahrávek židlochovických
Skřivánků a vybrala ho jako jediného reprezentanta za Českou
republiku. Dostavila se radost, chuť do práce, usilovně se zkouší,
manažerská práce se rozjela. Ale co dál, seženeme v současné době
peníze na realizaci? Snad ano, moc času nezbývá, odlétat máme 18.
července. Dovoluji si využít tohoto okamžiku a obracím se k
židlochovickým firmám a občanům s prosbou o příspěvek dětem na
cestu. V neděli 28. června v 16 hodin v kostele Vás všechny zveme na
koncert, na kterém se představí všechny tři sbory Skřivánka. Pro
koncertní sbor to bude generálka před odjezdem do Japonska, bude
předveden kompletní program pro Světový hudební festival v
Shizuoce, včetně japonských skladeb. Přijďte podpořit naše
Skřivánky, zaslouží si to. Děkujeme!

Rozhovor vedl Tomáš Šenkyřík, senkyrik@zidlochovice.cz

Se sborem jste procestovala mnoho zemí a setkala se s
nejrůznějšími soubory. Co jste si z takových setkání odnesla pro
vaši práci, v čem byla tato setkání nejvíce inspirativní?

Jaké jsou aktuální plány Skřivánku pro rok 2009?



PŘEHLED KULTURNÍ, SPORTOVNÍCH A SPOLEČESKÝCH AKCÍ
- KVĚTEN 2009 -

1. – 31.5 HISTORICKÁ KOLÁŽ Z KRONIKY MĚSTA- výstava
autor výstavy: Eduard Vyhlídal

2. 5. ZAHÁJENÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY 2009 NACYKLOTRASE BRNO-VÍDEŇ
Židlochovicemi 9.30 hodin

12.5., 19.00 JARNÍ KONCERT HUDBYAPOESIE
hrají žáci pí učitelky Tesařové

13.5. KVĚTINOVÝ DEN V ŽIDLOCHOVICÍCH

14.5., 17.00 "KDYŽ NÁS RODIČE NEVIDÍ" – školní akademie ZŠ Židlochovice

15.5., 18.00 CYKLUS POVÍDÁNÍ O VÍNĚ: Veltlínské zelené a Cabernet Moravia

16.5., 9.00 TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYHŘE

16.5., 10.00 IN-LINEOVÉ MINIMUM – základní výcvik bruslení

16.5., 8.00 – 13.00 JARNÍ PRODEJNÍ TRHY

21.5., 18.00 "VLÁDAŽEN" – divadelní představení
22.5., 19.30

22.5., 16.00 6. ROČNÍKATLETIKY PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

23.5., 7.00 PUTOVÁNÍ K NEZIDERSKÉMU JEZERU – RAKOUSKO

23.5., 9.00 TURNAJ V PLÁŽOVÉM VOLEJBALE

23.-24.5. KADAMOVSKÝM JEZERŮM – cyklistický výlet na Slovenkso

24.5., 14.00 CESTAKOLEM SVĚTA- odpoledne plné dobrodružství

29.5, 14.00-19.00 DĚTSKÝ DEN

30.5., 15.00 UKONČENÍ SEZÓNYTJ SOKOLŽIDLOCHOVICE

PŘIPRAVUJEME:
13.6.,10.00-18.00 OTEVÍRÁNÍ SEZÓNY NAMORAVSKÝCH VINAŘSKÝCH STEZKÁCH

místo: vstupní prostory RTIC
pořádá: RTIC Židlochovice

Dle časového harmonogramu jízdy bude peloton projíždět (nám. Míru) v .
místo: Novosedly na Moravě
pořádá: DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň

místo: Městský kulturní klub
pořádá: ZUŠ Židlochovice

místo: nám. Míru
pořádá: Gymnázium Židlochovice

místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: ZŠ Židlochovice
vstupné: 50 Kč

místo: RTIC vinotéka
pořádá: RTIC Židlochovice, vinařství Flajšinger

místo: Masarykův kulturní dům - kurty
pořádá: KSM RM Židlochovice

místo: ZŠ Tyršova, školní hřiště
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

místo: nám. Míru
pořádá: SDH Židlochovice, město Židlochovice

místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: TJ Sokol Židlochovice – divadelní kroužek
vstupné: 50 Kč

místo: mateřská škola
pořádá: SR při MŠ Židlochovice

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

místo: areál Robertovy vily
pořádá: KSM RM Židlochovice

místo: Slovensko,Adamovská jezera
pořádá: město Židlochovice
informace a přihlášky: do 15.5. na RTIC, Masarykova 100

místo: areál školní hřiště ZŠ Tyršova
pořádá: Junák Židlochovice

místo: prostor za Karlovou pekárnou, Letní kino
pořádá: SR při MŠ a ZŠ Židlochovice, město Židlochovice

… pro všechny členy TJ Sokol Židlochovice
místo: Letní kino
pořádá: TJ Sokol Židlochovice

Součástí akce bude kulturní program a tradičně nabízené cyklotrasy pro cyklisty.
místo: areál Robertovy vily
pořádá: město Židlochovice, Nadace Partnerství, Český rozhlas a Moravské vinařské stezky



SOLÁRNÍ PANELY – ÚSPORA NÁKLADŮ?
Jako houby po dešti se na střechách domů v našem okolí objevují solární panely. Důvodem jsou jistě stále rostoucí
ceny energií, nejistota dodávek energií z rozvodných sítí a podpora státu v oblasti investic do obnovitelných zdrojů
energií. Tyto faktory zkracují dobu návratnosti investice do solárních systémů ENBRASolar na 4 – 6 let. Při životnosti
kolektorů minimálně 25 let se jedná o jednu z nejlepších investic, kterou lze v rámci domácích úspor nyní udělat.

Ve vašem okolí jste si mohli všimnout nové instalace solárního
systému ENBRA v Židlochovicích na bytovém domě na ulici
Tyršova (naproti základní školy) nebo kolektorů na střechách
nových rodinných domů v Hrušovanech na ulici Sušilova. Tyto
systémy slouží v obou případech k ohřevu teplé vody.
V bytovém domě v Židlochovicích je používán plynový kotel
pro vytápění i ohřev teplé vody. Stávající systém byl doplněn
8 kusy solárních kolektorů ENBRASolar 300 a solární zásobník
pro teplou vodu, do kterého je napojen i plynový kotel pro
dohřev vody. Kolektory jsou orientovány ideálním směrem na
jih a jsou umístěny na hliníkových konstrukcích nad střešní
krytinou. Potrubí je izolováno, aby nedocházelo ke ztrátám
tepla. Celý solární systém je samostatně uzavřený okruh
řízený elektronickou regulací, která hlídá teploty na
kolektorech a v zásobníku a na základě jejich rozdílu spouští
nebo zastavuje chod solárního čerpadla. Regulace také hlídá
maximální povolenou teplotu v zásobníku tak, aby nedošlo k
jeho přehřátí nad povolenou mez. Solární okruh je plněný nemrznoucí kapalinou, je doplněn dalšími bezpečnostními prvky
a je koncipovaný jako automatický a bezzásahový. Celková cena (včetně montáže a montážních prvků) takového solárního
systému pro ohřev vody se pohybuje kolem
U bytových domů je cena investice do solárního systému příznivější z důvodu rozpočítání fixních nákladů na jednotlivé byty.
Další výhodou je rovnoměrně rozložená odběrová křivka díky neustálé potřebě teplé vody. Při vhodně dimenzovaných
solárních systémech nedochází k přebytkům energie a celý systém může být maximálně využíván.

245 000Kč vč. DPH.

Solární systémy v jsou instalovány do nových . Celkový koncept pasivních domů je
dán jejich konstrukcí s minimální tepelnou ztrátou, zde 2,6kW. Z tohoto hlediska byl pro vytápění RD zvolen systém elektro-

Hrušovanech pasivních rodinných domů

rohoží a na ohřev teplé vody pro 2-4 osoby solární systém s
dvěma kolektory ENBRASolar 310 a solárním zásobníkem
teplé vody o objemu 200l, který je pro případ nepřízně počasí
dohříván el. patronou o výkonu 2kW. Celková cena (včetně
montáže a montážních prvků) tohoto solárního systému pro
ohřev vody je .
Jednoduchý a účinný systém pro ohřev teplé vody, který
ročně přinese svým majitelům až 75% úspor za energii
potřebnou k ohřevu teplé vody, je v dnešní době rostoucích
cen za energie dobrým přínosem do rodinného rozpočtu.

Předpokládaná dotace na tento systém
je 44 500 Kč. S vyřízením dotace jsme jim, jako všem našim
klientům, rádi pomohli.

89 000Kč vč. DPH

Navíc majitelé rodinných domků po kolaudaci požádali o
dotaci ve výši 50%.

Na našich stránkách www.enbra.cz najdete další
referenční realizace v kategorii alternativní zdroje a
můžete si nechat ZDARMAzpracovat cenovou kalkulaci.

S pomocí solárních panelů jste schopni ušetřit 60-70% nákladů na přípravu teplé vody a 15-30% nákladů na vytápění.
Případně lze teplo ze solárních kolektorů využít pro ohřev bazénu.

Od 1. 4. 2009 byly vyhlášeny nové podmínky Dotačního programu „Zelená úsporám“. Oblasti podpory jsou zejména:
• úspory na vytápění pomocí zateplení stávajících i nových RD a cihlových BD a to jak komplexním zateplením, tak pouze

dílčím zateplením částí budov.
• výstavba a úprava domů k bydlení v pasivním standardu ve formě fixní částky na objekt.
• využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a ohřev teplé vody pomocí kotlů na biomasu, tepelných čerpadel a solárních

kolektorů.
Některé z podpor lze i kombinovat a získat tak bonus ve formě fixní částky.

Srdečně Vás za společnost ENBRAzve Ing. Štěpán Mastný, Product Manager solárních systémů.

Bližší informace a výše podpor budou prezentovány na setkání s občany 6. 5. 2009 v
Městském kulturním klubu, Brněnská 705, Židlochovice, od 17,00hod.



Město Židlochovice se stane od . Ceny inzerce
budou tedy navýšeny o 19%.

formátA4 3.482 Kč
formát A5 1.741 Kč
formát A6 871 Kč
formát A7 436 Kč
formát A8 218 Kč

Zhototení 1 obrazovky textové reklamy 180 Kč
1 obrazovky - fotografie koláž +120 Kč

1 obrazovka za den vysílání 30 Kč
1 obrazovka za týden vysílání 180 Kč

DEN (2 hlášení) 60 Kč

1. června 2009 plátcem DPH

Zpravodaj:

Regionální kabelová televize:

Městský rozhlas:

1 vysílání 180 Kč

Zhototení

obrazovka za 4 týdny
+420 547 426 024

infocentrum@zidlochovice.cz
http://www.zidlochovicko.cz

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
a CABERNET MORAVIA

vstupné 50 Kč

CYKLUS
„POVÍDÁNÍ O VÍNĚ“

POD ZÁŠTITOU „VINAŘSTVÍ FLAJŠINGER“

15. května 2009, 18.00 hodin
VINOTÉKA RTIC

Masarykova 100, Židlochovice

Kontaktní osoba:
Martina Křížová

tel.: 547 426 024, 604 290 410

Přihlášky
do 15. května 2009

, informace a itinerář cesty jsou k dispozici
na RTIC, Masarykova 100

K ADAMOVSKÝM JEZERŮM
cyklistický výlet na Slovensko

23. - 24. května 2009

KOUPÍM

VYMĚNÍM

menší rodinný domek se zahrádkou nebo dvorem i k
rekonstrukci, nebo

za družstevní byt 2+1 ve vyvýšeném přízemí s balkonem v
klidné části Hrušovan u Brna.

telefon: 776 205 507
e-mail: navarova.m@seznam.cz

osobně: pí Marie Tichá, sídliště 659, Židlochovice

ŽIDLOCHOVICKÝ HAFÍK 2009

Zveme Vás na první ročník výstavy pejsků.
Vystavovat se může přijít každý poslušný, zdravý a veselý

pejsek se svým páníčkem.

Těšíme se na Vaši účast!
Orel Židlochovice

ve spolupráci s kynologickým klubem Židlochovice

do 31.5.2009

Židlochovický pes roku 2009
Dítě a pes
Pes Šikulka
Pes Sympatie (o kterém rozhodne přítomné obecenstvo)

na adrese ww.orelzidlochovice.cz
informace na email itulova.svatava@centrum.cz tel. 608 42 93 87

14.00 14.45 hod. přejímka
předvedení jednotlivých pejsků
vyhlášení výsledků a zadání titulu

Pro chlupáče budou připraveny skvělé ceny, pro zúčastněné občerstvení a
příjemná atmosféra. V případě nepříznivého počasí bude akce přeložena na
náhradní termín, který bude včas oznámen.

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka přihlášek:

Propozice výstavy a přihláška ke stažení:

Program výstavy:

Soutěžní tituly:

Mimo jiné:

Pořadatelé uvítají jakoukoli pomoc při této ojedinělé akci - ceny pro
vítězné pejsky nebo páníčky :))

 

 

v neděli 21.6.2009 od 14.00 hod
v areálu Robertovy vily v Židlochovicích


