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V první polovině září se uskutečnila v hale Městské knihovny v
Židlochovicích vernisáž fotografií „Pěvecký sbor Skřivánek v
Japonsku”. Podvečerní akce se zúčastnil autor výstavy, vedení MÚ
Židlochovice se starostou Vlastimilem Helmou a početná skupina
zájemců z řad židlochovických i přespolních občanů. Po úvodním
projevu tajemníka Mgr. Miroslava Cvrka a skromné poznámce
Pavla Vrby si přítomní vyslechli krátký sborový koncert PS
Skřivánek, který získal v Japonsku za svoji uměleckou prezentaci
velké uznání. Zazpíval za doprovodu pianistky Danieli Velebové
skladbu A. Dvořáka, B. Smetany a dvě japonské skladby M.
Kobayashiho a K. Nishizawi. V řízení sboru se střídali sbormistři
Zdeňka Vrbová a Miloslav Buček, kteří zpestřili program svými
poznámkami o zájezdu do Japonska.
Prezentace výstavy obsahuje 54 zvětšenin 30x45 cm, 20 zvětšenin
20x30 cm a 1 velkou koláž zpívajících všech zúčastněných sborů.
Výstava je profesionálním rukopisem fotografa Pavla Vrby. Z velké

PĚVECKÝ SBOR SKŘIVÁNEK V JAPONSKU OČIMA FOTOGRAFA PAVLA VRBY
kolekce různých záběrů vybral ty nejzajímavější - Skřivánek na
koncertech, japonskou historii a současný život včetně záběrů z
nevšední přírody. Fotografie zaujmou svoji bezprostředností,
barevnou kompozicí s využitím světla a stínu, svoji námětovou
kontrastnosti.
Na závěr vernisáže byl všem přítomným nabídnut tradiční
japonský zelený čaj, který zájemcům připravil David Kopeček,
výborné koláčky paní Evy Bílkové a znamenité vzorkové víno pana
Františka Doležala (ml.). Je nutné však poděkovat všem
nejmenovaným, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě
vernisáže a výstavy a vytvořili krásnou atmosféru. Poděkování
patří kulturnímu centr za vytvoření podmínek pro zdárný průběh
přípravy výstavy a panu Ochovi za profesionální ozvučení
mluveného slova a zpěvu.

Miloslav Buček

TÉMA: Svému dítěti lékařem
Kdy: 13. 10. 2009 v 17:00 hod
Kde: herna MC Robátko

Dozvíme se, kdy už k lékaři a kdy ještě ne, jak rozpoznat
škodlivý kašel, jak rozeznat otřes mozku, co můžete řešit sami
při menších obtížích, co potřebujete v domácí lékárničce, kdy
volat lékaře, jak napomoci k uzdravení při různých dětských
potížích, jak řešit typické kožní problémy a další. Dozvíme se,
jak být lékařem svému dítěti.
Nebojte se zeptat, pokud Vás něco zajímá.

Svoji účast přislibte prosím na mailu info@mcrobatko.cz nebo
na tel.: 608574153

BESEDA S PEDIATRIČKOU

Občanské sdružení Persefona se sídlem v Brně, které poskytuje
pomoc obětem domácího násilí a sexuálního zneužívání
rozšiřuje své služby o terénního sociálního pracovníka.
Pracovník bude dojíždět do Židlochovic každé první pondělí v
měsíci a bude poskytovat odborné sociální poradenství obětem
domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívaní a to v
Městském kulturním klubu Židlochovice Brněnská 705, každé
první pondělí v měsíci v době 14:00 – 18:00 hodin.
Po předchozí konzultaci je možné si domluvit i jiný termín a to
na mobilní lince 737 834 345 nebo na pevné lince 545 245 996 v
pracovní dny 9:00 -17:00.
Přijďte se poradit, jsme tu proto, abychom Vám podali
pomocnou ruku. Nabízíme pomoc, podporu a bezpečný prostor
pro Váš příběh.
Více informací o našem sdružení najdete na www.persefona.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
Finančního mechanismz EHP a Norského finančního mechanismu
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Velice se omlouváme paní Marii a Miladě Šedivé, jejichž křestní jména jsme v minulém čísle zpravodaje chybně zaměnili.
V srpnu oslavila své 85. narozeniny paní Marie Šedivá, paní Miladu Šedivou toto jubileum teprve čeká.

JUBILANTI ŽIDLOCHOVIC

Ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Unií českých pěveckých
sborů se uskuteční v

.

třebíčské Slunko, brněnská Kantilena-přípravný sbor, Primavera
Brno, Boni Discipulli Brno. Průvodním slovem bude provázet
Irena Hanáková-Hrubá. Přijďte si poslechnout a podpořit děti a
mládež, která se těší, že Vás potěší písničkou. Srdečně Vás
zveme.

Zdeňka Vrbová

sobotu 17.října 2009 1 ročník festivalu
dětských pěveckých sborů Jihomoravského kraje pod
názvem ŽIDLOCHOVICKÉ ZPÍVÁNKY

Spolu se Skřivánky vystoupí:

ŽIDLOCHOVICKÉ ZPÍVÁNKY



PŘEHLED KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
-ŘÍJEN 2009-

1.10., 17.00 1.AUTORSKÁ VÝSTAVAFOTOGRAFICKÉHO KROUŽKU Gymnázia Židlochovice

1.10., 18.00 "MALÍŘ – NATĚRAČ MALUJE PICASSA" zahájení výstavy obrazů Ladislava Růžičky

6. - 8.10. POSTAVME ŠKOLU VAFRICE 6 - Celostátní sbírka na pomoc Etiopi”2009

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

13.10., 17.00 BESEDAS PEDIATRIČKOU

17.10., 8.00 PODZIMNÍ PÁLAVOU

17.10., 15.00 Festival dětských pěveckých sborů "ŽIDLOCHOVICKÉ ZPÍVÁNKY"

18.10., 14.00 DRAKIÁDA2009

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

22.10., 18.00 Povídání o víně: SYLVÁNSKÉ ZELENÉ a CABERNET SAUVIGNON

PŘIPRAVUJEME:

listopad OCENĚNÍ VÝZNAMNÝCH OBČANŮ MĚSTAŽIDLOCHOVICE
20. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE

20.11., 19.00 Divadelní představení „HOSPODSKÁ”, divadelní spolek FRÍDA

Výstava potrvá do 31.10.2009.
místo: Malá galerie informačního centra Židlochovice
pořádá: Fotografický kroužek Gymnázia Židlochovice

Výstava potrvá do 31.10.2009.
místo: Městský kulturní klub

První den v úterý se sbírka koná v budově gymnázia. Ve středu a čtvrtek v
dopoledních hodinách sbírka pokračuje na náměstí v Židlochovicích.
Pokud nebudete moci vhodit příspěvek přímo nám do kasičky a přesto se rozhodnete
přispět, můžete poslat dárcovskou SMS v hodnotě 30 Kč na tel. číslo 87777 s textem
"DMSAFRIKA" nebo odeslat částku na účet 222 444 555/0300.
pořádá: Junák Židlochovice

místo: Janáčkovo divadlo, Brno
odjezd autobusu: 17.00 hodin

Svoji účast přislibte prosím na mailu info@mcrobatko.cz nebo na tel.: 608 574 153
místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko

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
pořádá: ŽDS Skřivánek

Sraz je u staré radnice, odkud odcházíme na cihelnu.
pořádá: Junák Židlochovice

místo: Mahenovo divadlo, Brno
odjezd autobusu: 18.00 hodin

místo: RTIC vinotéka
pořádá: RTIC Židlochovice, vinařství Flajšinger

místo: zámek Židlochovice
pořádá: město Židlochovice

Je malým komorním panoptikem lidských charakterů, typů a rozličných figurek.
Jevištním orlojem fragmentů, směšně smutných epizodek, písniček a mluveného
slova.
místo: Divadlo Bolka Polívky, Brno
hrají: Kamil Mikulčík, Radim Novák a Martin Trnavský
cena vstupného: 240 Kč
doprava: 60 Kč
prodej vstupenek: do 20.10.2009 na informačním centru, Masarykova 100


