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11. června v sále Masarykova kulturního domu, uspořádala
ZUŠ Židlochovice další ze svých povedených koncertů.
Program otevřela oscarová píseň Falling slowly v podání
rockového souboru ze třídy pana učitele Komosného. Poté
následovaly hudební i taneční vstupy jednotlivých žáků.
Svou přesnou a odlehčenou hrou zaujal například
Jakub Zapletal na zobcovou flétnu. Program vyvrcholil
dechovým souborem, který dirigentsky vedl pan učitel
Špondr. ZuŠ opět přichystala pořad, který svědčí o její
kvalitní práci a promyšleném vedení žáků. Po koncertě jsem
oslovil Mgr. Helenu Hrubou, ředitelku ZUŠ, a položil jí pár
otázek.

Příprava je týmová práce, která probíhá nejdříve na poradě
„vedení,“ kde se rozdělují kompetence, kde každý má svůj
úkol za který zodpovídá, ale poslední slovo má vždy
ředitelka.

V současné době má naše škola celkem 405 žáků, v
hudebním oddělení je 296 žáků, v hromadných předmětech
ve výtvarném a tanečním oddělení je 109 žáků.
V hudebním oddělení je největší zájem o keyboardy,
zobcovou flétnu a kytaru.

J

Hudba rozšiřuje u žáků fantazii, představivost a celkový
kulturní rozhled. Stávají se vnímavými posluchači hudby.
Jejich studium přispívá k píli, soustředění a houževnatosti.

Vaše koncerty jsou vždy precizně připravené, jak
organizačně, tak po dramaturgické stránce. Můžete nám
poodhalit jejich přípravy?

Kolik má v současné době ZUŠ žáků, a o jaké obory je
největší zájem?

akou roli dokáže podle Vás sehrát hudba ve vývoji
dítěte?

Je opravdu možné pro zkušeného učitele ihned

TRADIČNĚ POVEDENÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ŽIDLOCHOVICE

rozeznat, zda se jedná o hudebně talentovaného žáka,
nebo je to spíše záležitost delšího pozorování?

Co při své práci nejvíce postrádáte?

Jaké jsou aktuální plány vaší ZUŠ, co připravujete na
příští školní rok 2009/2010?

Jak hodnotíte kulturní život zde v Židlochovicích?
Popřípadě, čím by bylo dobré jej obohatit?

Zkušený pedagog dokáže rozeznat hudební dispozice –
sluch, rytmus a vhodné předpoklady jako např. u dechových
nástrojů tvar rtů, stavba zubů , u strunných nástrojů tvar
ruky a délka prstů a pod. Nedokáže však odhadnout zájem a
pilnost žáka pro studium. Někdy méně talentovaný žák s
velkým zájmem o studium, dosáhne většího úspěchu než
žák talentovaný, který se studiu nevěnuje.

Nejvíce postrádám finanční možnost zakoupení nových
kvalitních nástrojů, protože hrát na kvalitní hudební
nástroj je jedna třetina úspěchu.

Jsou to plány, které se uskutečňují pravidelně každým
rokem / jako vánoční vystoupení, absolventské, výchovné a
závěrečné koncerty. Soutěže vyhlášené MŠMT a malování v
zahradě/. V příštím roce nás čeká velmi náročná práce na
tvorbě „Školního vzdělávacího programu ZUŠ“.

Za těch 15 let, kdy jsem na ZUŠ Židlochovice nastoupila do
funkce ředitele, se udělal velký kus práce v kulturním
životě, ale i s tím jak občané tuto kulturu přijímají.
Velký dík patří Sokolu i MÚ v Židlochovicích za podporu
zbudování sálu „Masarykova kulturního domu“, který velmi
pomohl zvednout úroveň kulturního života v Židlochovicích.
Všem čtenářům Zpravodaje přeji krásné prožití prázdnin a
příjemnou dovolenou.

Děkuji za rozhovor,
Mgr. Tomáš Šenkyřík, RTIC Židlochovice

Dne 22. 6. 09 obdržel starosta Židlochovic dopis občanky Rajhradu p. Šulcové k pečovatelské službě.

„Vážený pane starosto,
zdravím Vás srdečně. Jistě se podivíte, kdo Vám píše. Jmenuji se Helena Šulcová, jsem z Rajhradu a město Židlochovice mi
poskytuje pečovatelskou službu.
Jsem překvapena nad pracovitostí a slušností děvčat, které má na starosti paní Brázdová, která je hodná a stará se a bez ní
by jistě nebyl kolektiv tak perfektní.
Neměla jsem to v životě lehké. Manžel, který byl v koncentračním táboře, se vrátil s podlomeným zdravím. Trpěl
maniodepresivními stavy. Jistě víte, co je to za těžkou chorobu. Bylo to strašné. Když byl v depresi, ležel jako mrtvý člověk,
musela jsem jej krmit. Trpěli jsme tím celá rodina. Jinak to byl vzácný člověk, chytrý, byl lékař a já ho těžce postrádám.
Asi to na mne zanechalo stopy neb jsem velmi nemocná. Mám mimo jiné Parkinsonovu chorobu, což je znát i z mého písma.
Útěchou pro mne je pomoc, kterou bych jinak nezvládla.

Chtěla bych vám všem poděkovat a přeji všem, ať vám náš milostivý Bůh a Pán vynahradí vše, co pro mne nemohoucí děláte.

Šulcová Helena



PŘEHLED KULTURNÍ, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

- ČERVENEC 2009 -

Červenec VÝSTAVA MERUNĚK

9.7., 17.00 Vernisáž výstavy "PŘÍSNOTICKÁ ZASTAVENÍ" autorů Jarmily Pavelkové a Lukáše Klicnara

18.7. - 1.8. LETNÍ TÁBOR

23.7., 20.00 LETNÍ VEČERY V ŽIDLOCHOVICÍCH 2009 - ETNICKÝ VEČER
Cimbálová muzika Milána Horvátha se zpěvačkou Lenkou Horváthovou

30.7, 20.30 LETNÍ VEČERY V ŽIDLOCHOVICÍCH 2009 - DIVADELNÍ VEČER
Divadelní představení PAROHÁČI - Ořechovské divadlo

Před představením od 20.00 hodin ochutnávka vín Vinařství Flajšinger.

- SRPEN 2009 -

1.7., 15.00 AKÁTOVÁ VĚŽ VÝHON – slavnostní otevření rozhledny
vystoupí hudební soubory BLUČIŇÁCI a ŠATAVAN

10. - 14.8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

17. - 21.8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

20.8, 20.00 LETNÍ VEČERY V ŽIDLOCHOVICÍCH 2009 - PÍSNIČKOVÝ VEČER
Cymbelín + Pasqil jako host - zazní skladby z oblasti

22. - 23.8. NAŠUMAVU PO 49. ROVNOBĚŽCE

31.8., 21.00 Film k ukončení prázdnin "DOBALEDOVÁ 3. ÚSVIT DINOSAURŮ"

PŘIPRAVUJEME:
6.9., ZÁMECKÁ SLAVNOST

11.10., 18.00 Divadelní představení "NABUCCO" (G. Verdi)

18.10., 19.00 Divadelní představení "EDITH, VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ"

bude upřesněno dle dozrání meruněk místo: RTIC Židlochovice, vinotéka
pořádá: ZO ČSZ Židlochovice

místo: Malá galerie - RTIC Židlochovice
pořádá: RTIC Židlochovice

místo: Skryje u Tišnova
pořádá: SDH Židlochovice, táborová skupina RENDY

místo: letní kino
vstupné: 50 Kč
pořádá: Komise kultury při RM

místo: letní kino
vstupné: 50 Kč
pořádá: Komise kultury při RM

sraz: 13.00 hodin u zvonice (kulturní program)
výšlap k rozhledně: 14.00 hodin

místo: areál u ZŠ
pořádá: Sdružení Židlochovice, Junák Židlochovice

místo: areál u ZŠ
pořádá: ZŠ Židlochovice

folk-etno-šanso
místo: letní kino
vstupné: 50 Kč
pořádá: Komise kultury při RM

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

místo: letní kino
vstupné: pro děti 20 Kč, pro dospělé 75 Kč
pořádá: město Židlochovice, fa Schaffer

jarmark tradičních řemesel - prohlídka zámku – bohatý kulturní program - vstup zdarma
místo: zámek Židlochovice
pořádá: město Židlochovice

místo: Janáčkovo divadlo, Brno
cena vstupenky: 440 Kč (přízemí), 240 Kč (balkon)
sleva: 50% - děti, studenti, 25% - důchodci
doprava: 50 Kč
předprodej: od 5.8. do 10.9. na informačním centru, Masarykova 100

místo: Mahenovo divadlo, Brno
cena vstupenky: 380 Kč (přízemí), 310 Kč (balkon)
sleva: 50% - děti, studenti, 25% - důchodci
doprava: 50 Kč
předprodej: od 5.8. do 15.9. na informačním centru, Masarykova 100



AKÁTOVÁ VĚŽ VÝHONslavnostní otevření rozhledny

1. srpna 2009

na nejvyšším bodě kopce Výhon
ŽIDLOCHOVICE

SRAZ:

VÝŠLAP K ROZHLEDNĚ:

PROGRAM U ROZHLEDNY:

BLUČIŇÁCI ŠATAVAN

INFORMACE:

ZA POMOCI:

13.00 HODIN U ZVONICE
(KULTURNÍ PROGRAM)

14.00 HODIN

15.00 HODIN
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
VYSTOUPÍ HUDEBNÍ SOUBORY A

RTIC ŽIDLOCHOVICE
TEL.: +420 547 426 024
INFOCENTRUM@ZIDLOCHOVICE.CZ
WWW.ZIDLOCHOVICE.CZ, WWW.ZIDLOCHOVICKO.CZ

ŽIDLOCHOVICE



Ve své funkci starosty města jsem měl v uplynulém měsíci
červnu tu čest setkat se se dvěmi významnými osobnostmi.
Nejsem zastánce formálních setkání, ale pozvání jsem přijal
především proto, abych představil město Židlochovice těmto
významným osobnostem naš země.
První setkání proběhlo 4. června, kdy jsem byl pozván spolu s
některými starosty Jihomoravského kraje na večeři s panem
prezidentem Václavem Klausem u příležitosti jeho návštěvy
Jihomoravského kraje. Vše probíhalo přísně dle protokolu a za
účasti paní Livie, manželky pana prezidenta. Pokud bych měl
být kritický, tak jsem si mimo zážitku ze setkání s tak
významnými osobnostmi nic víc neodnesl.

DVĚ NEOBVYKLÁ SETKÁNÍ

ETNICKÝ VEČER 23. července, 20.00 hodin
cimbálová muzika Milana Horvátha se zpěvačkou Lenkou
Horváthovou

DIVADELNÍ VEČER 30. července, 20.00 hodin
divadelní představení "PAROHÁČI" - Ořechovské divadlo

PÍSNIČKOVÝ VEČER 20. srpna, 20.00 hodin
Cymbelín - zazní skladby z oblasti folk-etno-šanson
+ Pasqil jako host

Repertoár souboru je tvořen zejména tradičními romskými
písněmi. Většinou se jedná o čardáše, které kapela interpretuje
s nebývalou energií a opravdovostí. Své místo zde mají rovněž
úpravy rumunských a maďarských lidových písní. Vedle
výborných instrumentalistů v souboru vyniká naléhavý a
nezaměnitelný vokál Lenky Horváthové.
O svém vztahu k tradiční romské hudbě primáš souboru Milan
Horváth říká:
"Romskou lidovou muziku cítím, koluje mi v krvi. Vyrůstal jsem v
ní, celá naše rodina i mí předkové vždy hudbou žili. Snažím se
ale romskou hudbu posouvat, nebráním se současným vlivům a
moderním hudebním trendům v rámci etnické hudby."

Vlastimil Peška, Jean Baptiste Moliére
Hra je spojení dvou méně známých komedií, Pán z Prasákova a
Doktorem proti své vůli, ze kterých jsou vytaženy pouze
některé scény. Děj, který se točí kolem červených kalhot
konšele Doubka, záletné ženy druhého konšele Borovánka, po
svatbě toužící Lucindy a šišlavého ševce Kokrhele, který se z
donucení vydává za doktora, je opravdu velmi košatý a právem
ho lze označit, jako třeskutou frašku, která však nepostrádá
míru dobrého vkusu.
Přijďte se podívat! Přijďte se smát lidským nešvarům a
především lidské blbosti, která je, jak známo, věčná!
Před představením od 20.00 ochutnávka vín Vinařství Flajšinger
Po skončení divadla nespěchejte domů. Pozdržte se chvíli v
kruhu dobrých přátel a popovídejte si ještě o svých dojmech při
sklence dobrého vína vinařství Flajšinger.
(Začátek divadelního představení po prezentaci ve 20.30 hod)

Cymbelín: Tomáš Šenkyřík (kytara, zpěv), Pavel Rajmic (housle,
Brno), Jiří Mottl (saxofon, jazz. konzervatoř Praha), Klára
Šmahelová (bajan, konzervatoř Brno) a Marie Puttnerová
(zpěv).

letní kino Židlochovice
50 Kč

ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE AKCE NEKONAJÍ
místo:

vstupné:

LETNÍ VEČERY 2009

Vážení spoluobčané,
V listopadu tohoto roku si připomeneme 20. výročí Sametové
revoluce. Rádi bychom přiblížili, zejména mladší generaci, jak
tyto události v Židlochovicích probíhaly. Dovoluji si touto cestou
požádat účastníky událostí roku 1989 v Židlochovicích o zapůjčení
fotografií, listinných dokumentů a dalších materiálů týkající se
tohoto období plného změn.
Veškeré dokumenty Vám samozřejmě v pořádku obratem
vrátíme, popř. na počkání zpracujeme.

Mgr. Martina Bartáková – ved. odboru OŠKCR

Kontaktní osoby:
Martina Bartáková tel.: 547 426 016, 604 290 416

email: bartakova@zidlochovice.cz
Martina Křížová tel.: 547 726 015, 604 290 410

email: krizova@zidlochovice.cz

20. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE

Druhé pozvání na středu 24. června k obědu také do brněnského
hotelu International bylo od bývalého premiéra Mirka
Topolánka, který se jihomoravským starostům představil v
pracovní a koncepční atmosféře. Hlavním tématem bylo
předsednictví naší země v Evropské unii a dále pak náměty na
řešení hospodářské krize v podmínkách české ekonomiky.

Vlastimil Helma

POZVÁNKA

2. srpna 2009 v 18 hodin
Zveme vás na Koncert chrámové hudby a zpěvu, který se
uskuteční v neděli v evangelickém
kostele v Nosislavi. Hostem bude pěvecký sbor Lutherana
Karlsruhe z Německa. Uslyšíme výběr z děl starých mistrů, np.
Bach, Händel, Bartholdy a další. Ústředním mottem koncertu je
myšlenka: „Ježíši,má potěcho,moje radosti!“
Přijďte se zaposlouchat do tónů hudby, která i dnes k nám
promlouvá srozumitelnou řečí, a jistě si odnesete nevšední
zážitek.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Nosislav



LETNÍ KINO ŽIDLOCHOVICE
ČERVENEC, SRPEN 2009

Dobrodružný, fantasy, rodinný Délka filmu: 140 min.
Režie: D. Yates
Hrají: D. Radcliffe, E. Watson, R. Grint, H. B. Carter, M. Smith

Případ nevěrné Kláry je krimikomedií na téma žárlivosti a intrik.
Luca (Claudio Santamaria) mladý talentovaný italský hudebník
žije v Praze se svou snoubenkou Klárou (Laura Chiatti), velmi
hezkou studentkou univerzity, na níž vytrvale a bláznivě žárlí.
Posedlost a podezíravost přiměje Lucu najmout soukromého
detektiva Denise (Iain Glen) ke sledování Kláry a nalezení důkazu
případné nevěry. Denis je přitažlivý muž, mírně ironický až
cynický a je zřejmým opakem Lucy. Se svou manželkou Ruth
(Pavlína Němcová) udržuje velmi otevřený vztah, ve kterém se
Ruth netají dobrodružstvími s jinými muži.
Krimikomedie
Režie: R. Feanza
Hrají: L. Chiatti, I. Glen, C. Santamaria, A. Geislerová, M.
Šimůnek, Z. Fialová, D. Nvotová, Y.Akinyemi, P. Bakarová

Scénář k filmu TMA napsal Martin Němec. Vypráví příběh umělce
Marka, který se rozhodl opustit kariéru hudebníka a na čas se
usadit v opuštěném rodinném domě na samotě a věnovat se
malování obrazů.
Dům, kde Marek strávil s rodiči a sestrou dětství, má však
tajemnou minulost. Marek postupně začíná podléhat energii
tohoto podivuhodného místa, které jej odtrhává od reality.
Horor Délka filmu: 90
min.
Režie: J. Herz
Hrají: I. Franěk, L. Krobotová, M. Dlouhý,A. Hryc, Z. Kronerová

V druhém pokračování úspěšné komedie je Přírodovědné muzeum
uzavřeno kvůli rekonstrukci
a exponáty jsou uloženy ve washingtonském Federálním archivu.
Amelia Earhart (Amy Adams), první žena která přeletěla Atlantský
oceán, má zálusk na člena ochranky Larryho (Ben Stiller). Spolu s
nimi přijdou i dalšími herci z prvního dílu - Owen Wilson, Steve
Coogan, Ricky Gervais...
Komedie Délka filmu: 102 min.
Režie: S. Levy
Hrají: A. Adams, B. Stiller, H. Azaria, D. V. Dyke, R. Williams, R.
Gervais, C. Robinson, O. Wilson, S. Coogan, E. Helms, J. Doty, S. P.
Chu, M. Harrison, K. Powell, B. Hader, E. Levy, Ch. Guest, A.
Chabat,

Další příběh mamuta Mannyho, lenochoda Sida a šavlozubého
tygra Diega, kteří se tentokrát společně s mamuticí Elliie (která si
už nemyslí že je vačice) a veverkou Scrat propadnou pod ledovce a
dostanou se do jeskyně ve které se uchovává druhohorní klima - a
spolu s ním i obří dinosauři...
Komedie Délka filmu: 123 min.
Režie: C. Saldanha
Hrají: A. Adams, B. Stiller, H. Azaria, D. V. Dyke, R. Williams, R.
Gervais, C. Robinson, O. Wilson, S. Coogan, E. Helms, J. Doty, S. P.
Chu, M. Harrison, K. Powell, B. Hader, E. Levy, Ch. Guest, A.
Chabat
Vstupné pro děti: 20 Kč

Sobota 15.8.2009, 21.00 hodin
Případ nevěrné Klár

Pátek 21.8.2009, 21.00 hodin
T.m.a.

Pátek 28.8.2009, 21.00 hodin
Noc v muzeu II.

Pondělí 31.8.2009, 21.00 hodin
Film k ukončení prázdnin
Doba ledová 3. - Úsvit dinosaurů

Letní kino Židlochovice, Kpt. Rubena 141
Telefon: +420 547 238 527
Vstupné: 75 Kč

Pátek 3.7.2009
Madagaskar II - Útěk doAfriky

Pátek 10.7.2009
Sněženky a machři po 25 letech

Pátek 17.7.2009
Gran Torino

Pátek 24.7.2009
Terminátor

Pátek 31.7.2009, 21.30 hodin
Transformers: Pomsta poražených

Stále spolu. Stále ztraceni.
Komedie Délka filmu: 90 min.
Režie: E. Darnell, T. McGrath
Hrají: F. Blažek, F. Švarc, M. Pleštilová, V. Vydra, Z. Pantůček

Co uděláte, aby se Vaše 25 let stará platonická láska stala
skutečnou?
Možná všechno a možná nic, možná zjistíte, že to, co se za 25 let
nestihlo, se už nezvládne…
Komedie
Režie: V. Tauš
Hrají: J.Antonín Duchoslav, M. Suchánek, V. Kopta, R. Brzobohatý,
V. Freimanová, E. Jeníčková, J. Johanedis, J. Prachař, P. Lustigová

Film vypráví příběh neústupného válečného veterána Walta
Kowalského, který si s přibývajícím věkem uvědomuje, že na nový
svět už nestačí. Musí se konfrontovat jak se sousedy rozličného
etnického původu, tak se svými hluboce zakořeněnými předsudky.
Drama Délka filmu: 177 min.
Režie: C. Eastwood
Hrají: C. Eastwood, B. Vang,A. Her, Ch. Carley, B. Haley

Již za rok nahlédneme díky pokračování slavné trilogie do temné
budoucnosti, kde se lidé snaží přežít útoky vražedných
terminátorů vedených zákeřnou inteligencí
Sci-fi, akční Délka filmu: 130 min.
Režie: MCG
Hrají: Ch. Bale, A. Yelchin, M. Bloodgood, S. Worthington, B. D.
Howard, H. B. Carter, R. Kickinger, J. Alexander, M. Ironside, S.
Winston, T. Crews, E. Brooks

Přestože byli Deceptikoni v čele s Megatronem poraženi,
Starscream se vrací na Cybertron, aby zabral oficiálně místo vůdce
a odletěl se svou armádou na Zem, srovnat si s Optimem Primem a
jeho pobočníky nevyřízené účty. Mezi Deceptikony je však i
Soundwave, Megatronův věrný pobočník, a také Shockwave,
strážce Cybertronu, který Starscreama za svého vůdce přijmout
nechce za žádnou cenu a z jiskry ho nenávidí.
Sci-fi, akční Délka filmu: 157 min.
Režie: M. Bay
Hrají: M. Fox, S. LaBeouf, J. Turturro, R. Wilson

, 21.30 hodin

, 21.30 hodin

, 21.30 hodin

, 21.30 hodin

Pátek 7.8.2009, 21.00 hodin
Andělé a démoni

Pátek 14.8.2009, 21.00 hodin
Harry Potter a Princ dvojí krve

Tým, jenž stál u zrodu celosvětového fenoménu Šifra mistra
Leonarda, se vrací se svým napjatě očekávaným filmem Andělé a
démoni, natočeném na motivy bestselleru Dana Browna. V roli
harvardského experta na posvátné relikvie Roberta Langdona se
znovu objevuje Tom Hanks. Langdon se tu znovu ocitá tváří v tvář
silám s prastarými kořeny, které se při prosazování svých zájmů
nezastaví před ničím, ani před vraždou.
Drama, triller, krimi Délka filmu: 140 min.
Hrají: T. Hanks, E. Mcgregor, A. Zurer, S. Skarsgärd, P. F. Favino, N.
L. Kaas,A. Mueller-Stahl

Harry začíná již 6 rok v Bradavicích a do rukou se mu dostává stará
kniha, která je velmi zvláštně označena - „Tato kniha je majetkem
Prince dvojí krve“. Zároveň se dozvídá další střípky z
Voldemortovy temné minulosti.



9. Mám zájem naučit se:

10. Zajímá mě beseda/přednáška na téma:

11. Hlídání dětí:

V případě zájmu o hlídaní dítěte prosím upřesněte

drátkování/patchwork/malbu na hedvábí/plstění/potisky
textilu/výrobu keramiky/ jiné .........................................

zdravotní/psychologické/pedagogické/jiné..........................
/nezajímá mě

uvítám/neuvítám

12. , zda se
jedná o příležitostné hlídání, anebo máte zájem o pravidelné
hlídání (na způsob „miniškolky“, kdy náklady na provoz by byly
plně hrazeny rodiči)
..............................................................................
..............................................................................

Za Váš čas strávený nad tímto dotazníkem děkuje Rada sdružení
MC Robátko a Město Židlochovice.

Vyplněný dotazník doručte prosím na Regioální informační
centrum, Masarykova 100, a to nejpozději do 31.7.2009.

Vážený čtenáři, iniciativa židlochovických maminek na mateřské dovolené založila občanské sdružení Mateřské centrum Robátko, které
chce mladé rodině napomáhat zapojovat se do společenského života, zmírňovat izolaci rodičů s malými dětmi a především nabízet
způsoby aktivního a smysluplného trávení času s dětmi od 0 do 6 let a tak podporovat rozvoj dětské osobnosti. MC Robátko chce napomoci
k vytvoření komunity mladých rodin ve městě Židlochovice a zastupovat zájmy rodičů a dětí navenek. Chce také pořádat odborné
semináře, přednášky, spolupracovat s různými institucemi města. MC Robátko bude fungovat na základě vlastních schopností rodičů,
popř. odborných lektorů a ve spolupráci s Městem Židlochovice, které tomuto občanskému sdružení poskytlo prostory v Robertově vile.
Aby chod centra fungoval v závislosti na požadavcích rodičů, popř. prarodičů, kteří budou chtít MC navštěvovat, žádáme Vás o vyplnění
tohoto krátkého dotazníku. I Váš názor přispěje k dobrému fungování centra.

MATEŘSKÉ CENTRUM ROBÁTKO - DOTAZNÍK PRO RODIČE

Ve čtvrtek 18.června od 16hodin do 18hodin proběhlo v
Kulturním centru Musilka divadelní představení z kroužků
Občanského sdružení logo ve spolupráci se Soukromou klinikou
LOGO s.r.o., která má právě v Židlochovicích své pracoviště.
Téma představení bylo „Jak šla zvířátka do světa“ a „O zlatém
kolovrátku“. Zde vystupovaly děti z dětského stacionáře a z
kroužků: Arteterapie, Do školy s úsměvem, Začínáme s řečí,
Čtení psaní jako hraní, Hrátky hlásky, Myofunkční terapie,
Balbuties. Děti měly pod vedením svých logopedů nacvičená
představení a ukázky práce v kroužcích. Velice pěkné bylo
představení dětí ze Židlochovic, kteří si připravily pohádku O
Budulínkovi, pod vedením paní Mgr. Anny Čejkové. Na
představení byl vidět zájem a čas, který děti strávily nad
přípravou. Chtěli by jsme poděkovat rodičům, kteří byli dětem
oporou a pomohli s výrobou masky či kostýmku. Krásné
představení si pro nás nachystal i kroužek pod vedením Dr.
Staníčka „O zlatém kolovrátku“. Na závěr byly předškolní děti z
dětského stacionáře slavnostně pasováni na školáky, kdy dostaly
od našich sponzorů hodnotné dárky.
Občanské sdružení LOGO si pro děti přichystalo týdenní
prázdninové příměstské pobyty, které se zaměřují na vady řeči.
Pobyty probíhají v příjemném prostředí kliniky LOGO na
Vsetínské 20 v Brně.
Věříme, že z naší nabídky si vybere každý.
Informace: +420 543 420 666,

S přáním krásného léta
tým Občanského sdružení LOGO

www.mojeklinika.cz

BESÍDKA NA MUSILCE

1. Centrum pro malé děti je v Židlochovicích:

2. Mateřské centrum:

3. Váš příbuzenský vztah k dítěti, které by mohlo chodit do
MC?

4. Na chodu MC se podílet:

5. Pro dítě mám zájem o kroužky/kurzy:

6. Pro sebe mám zájem o kroužky/kurzy:

7. Jsem raději, když si děti hrají:

8. V MC uvítám:

potřebné/nepotřebné
(proč? ...................................................................)

navštěvovat budu/navštěvovat nebudu, protože
............................................................................

matka/otec/babička/dědeček/poručník/jiný .....................

nechci/chci (jak? ......................................................)
v případě zájmu uveďte, prosím, svůj e-mail popř. tel.:
.............................................................................
.............................................................................

pohybové/výtvarné/jazykové/hudební/jiné .......................

pohybové/výtvarné/jazykové/jiné ..................................

spontánně/řízeně/se mnou/i s ostatními

divadlo pro děti/možnost pořádání narozenin dětí/besídky pro
děti/jiné..................................................................


