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Po pøedloòském úspìšném zájezdì do USA (Kalifornie), se vydal 
Dìtský pìvecký sbor Skøivánek ze Židlochovic u Brna na umìlecký 
zájezd do Japonska. Po výbìrovém øízení japonské komise byl sbor 
pozván k úèasti na 11. Japan International Youth Musicale, který se 
konal ve mìstì SHIZUOKA ve dnech 19.-26.7.2009. Na žádost 
poøadatelù jsme se nauèili ètyøi sbory v japonské øeèi, nahlásili 
pøesnou délku èeských skladeb a informace o sboru, vèetnì poètu 
úèastníkù. Definitivní rozhodnutí o zájezdu zaznìlo až po získání 
finanèních zdrojù a zaplacení letenek. Pro jednotlivá festivalová 
vystoupení si Skøivánek pøipravil 18 skladeb pøevážnì èeských 
autorù, vèetnì úprav moravských lidových písní, v nichž se 
uplatnila pohybová choreografie a slovácké kroje, které vzbudily 
u publika velkou pozornost.
Po 13 hodinovém letu mimo èekání na letišti v Paøíži, pøistál sbor 
na letišti v Naritì, vzdáleném od Tokia 60 km. Zde nás èekali 
zástupci festivalu a pøepravili nás autokarem do pùl milionového 
mìsta Shizuoka. Po dobu festivalu jsme bydleli v kvalitním hotelu, 
pronikali do japonské techniky i èasových údajù – posun èasu v 
tomto období èiní 7 hodin. Obdržený harmonogram nás pøesnì 
informoval o zahájení festivalu, zkouškách sboru, jeho 
vystoupení, stravování a volnu. Vše bylo preciznì dodržováno. Na 
festival byly pozvány sbory a instrumentální  orchestry Brass 
Bendy z Nového Zélandu, USA, Ruska, Švédska, Itálie, Èeské 
republiky a èetné soubory z Japonska.
Skøivánek vystoupil tøikrát samostatnì s èeským programem. Na 
závìr festivalu zaznìly ètyøi japonské skladby (cca 250 pìvcù) 
zpívané všemi sbory. Jednu skladbu „Asu wo shin jite – Víra v 
zítøek“dirigoval prof. M.Buèek. V klavírních doprovodech 
excelovala naše pianistka Doc.Daniela Velebová, která zastoupila 
japonskou klavíristku.
Podle ohlasu publika a pøedstavitelù festivalu sbor Skøivánek 
sklidil za svou umìleckou prezentaci velké uznání a respekt 
pøítomných posluchaèù a dirigentù. Slova chvály jsme také 
vyslechli na oficielní recepci poøádanou presidentem festivalu 
Keni Kimiyaou, kam byli pozváni zástupci jednotlivých tìles z 
uvedených státù.
V rámci festivalu se konala konference, na které byly pøedneseny 

SKØIVÁNEK LETÌL DO JAPONSKA

referáty, které se týkaly vokální a instrumentální hudby, jejímu 
sponzorování a spoleèenskému postavení v souèasném svìtì. Za 
èeskou stranu pøednesla  referát v anglickém jazyce zástupkynì 
sboru Marie Puttnerová a zároveò se zúèastnila následné diskuse. 
Z této konference bude vydán sborník.
Nelze vyjmenovat všechny hudební zážitky, které jsme v prùbìhu 
festivalu slyšeli. Bylo jich mnoho, poèínaje sólisty a konèe 
výbornými sbory Brass Bandy a dívèími orchestry z Japonska. V 
mateøské škole jsme poznali japonskou hudební výchovu, 
založenou na hudebnì pohybových aktivitách a zpìvu. S dìtmi si 
zazpívali èeskou lidovou píseò „Luèka zelená“, kterou se dìti 
nauèily na naši poèest.
Pobyt v Shizuoce si Skøivánci prodloužili o tøi dny. Navštívili jsme 
buddhistické a šintoistické chrámy, kam se mùže vstoupit jen v 
ponožkách, pøípadnì bosí, poznali jsme duchovní zvyky, tzv. 
oèiš�ování tìla a duše vodou a kouøem, zúèastnili jsme se 
pùvodního obøadu podávání  a pití zeleného èaje. Shlédli jsme 
výrobu klavíru v továrnì YAMAHA, nejdelší døevìný most na svìtì a 
vykoupali jsme se v Pacifiku. Krásnou Japonskou pøírodu jsme 
zažili v období deš�ù s typickou vlhkostí.
Pøed odletem jsme navštívili 14 milionové mìsto Tokio – pùvodnì 
nazývané „EDO – Brána k zálivu“. Z vyhlídkové vìže (45 poschodí) 
se mìsto jeví jako soubor obrovských mrakodrapù až 50 
poschoïových, v nìmž pøevládá rùznorodost soudobých 
architektonických stylù. Mìstu dominují tøi okrasné zahrady se 
zajímavou florou a faunou. Jednu z nich ( Japanese Garden ) jsme 
navštívili. Na letišti v Naritì zaznìly na rozlouèenou èeské písnì, 
stisky rukou s naší prùvodkyní Kely a japonské „ Sajónara – Na 
shledanou. S vìdomím dobøe odvedené spoleèensko umìlecké 
prezentace jsme 30.7.2009 v 10 hodin veèer japonského èasu 
usedli do letadla AIR France smìr Evropa.
Na úspìchu sboru Skøivánek ze Židlochovic se podíleli Zlatoslava 
Beòová-pohybová choreografie, Doc. Danilela Velebová- klavírní 
doprovody, prof.PhDr.Miloslav Buèek-sbormistr a Mgr. Zdeòka 
Vrbová- sbormistrynì a hlavní organizátorka zájezdu.

Zdeòka Vrbová – Miloslav Buèek.

Uplynulé mìsíce byly tentokrát výjimeènì bohaté na židlochovické jubilanty. Všechny naše 
oslavence osobnì navštívil starosta mìsta spolu s èlenkami Sboru pro obèanské záležitosti, aby jim 
jménem mìsta poblahopøáli k jejich významnému životnímu výroèí. Tato setkání byla velmi milá a 
zajímavá, vždy� pamì� jen mála z nás sahá až do let, kam mohou smìøovat vzpomínky našich 
vzácných jubilantù.

90. narozeniny oslavila v èervnu paní Božena Langová, v èervenci paní Anna Šenková a 
MUDr. František Kartouz.

85. narozeniny oslavil v èervenci pan Jindøich Kresa a paní Libuše Sehnálková, v mìsíci srpnu paní 
Otilie Hotová a paní Milada Šedivá.

Všichni zmínìní jubilanti pøekvapili pana starostu svojí  životní energií a vitalitou, kterou by jim 
mohl závidìt leckdo pozdìjšího data narození. Pøíjemné bylo i vøelé pøijetí gratulantù a spoleènì 
strávené chvíle.
Redakce zpravodaje se tímto rovnìž pøipojuje ke gratulacím všem jubilantùm.

JUBILANTI ŽIDLOCHOVIC



PØEHLED KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEÈENSKÝCH AKCÍ
-ZÁØÍ 2009-

7. – 20.9. Výstava fotografií Pavla Vrby "SKØIVÁNEK V JAPONSKU"
Vernisáž výstavy se uskuteèní 7.9.2009 v 18.00 hodin
místo: Mìstský kulturní klub

5.9., 10.00 MC Robátko – SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ A ZAHÁJENÍ ÈINNOSTI
místo: areál Robertovy vily
poøádá: Mateøské centrum Robátko

5.9., 14.00 NÁBOR MLADÝCH FOTBALISTÙ
místo: fotbalový stadion
poøádá: FC Židlochovice

6.9., 10.00 ZÁMECKÁ SLAVNOST
jarmark tradièních øemesel - prohlídka zámku – bohatý kulturní program - vstup zdarma
místo: areál zámku
poøádá: mìsto Židlochovice

10. - 13.9., 17.00 VÝSTAVA HROZNÙ
místo: vinotéka RTIC
poøádá: RTIC Židlochovice

11. - 13.9. TRADIÈNÍ ŽIDLOCHOVICKÉ HODY
místo: Nám. Míru
poøádá: TJ Sokol Židlochovice

18.9., 18.00 Povídání o vínì: MODRÝ PORTUGAL A MUŠKÁT MORAVSKÝ
místo: vinotéka RTIC
poøádá: RTIC Židlochovice, vinaøství Flajšinger

19.9., 8.00 TENISOVÝ TURNAJ VE DVOJHØE
Informace na tel.: 603 722 130.
místo: Masarykùv kulturní dùm – kurty
poøádá: KSM RM Židlochovice

19.9. KLAUNIÁDA
místo: Masarykùv kulturní dùm
poøádá: Sdružení Židlochovice

19.9. NA HLÍNU A PÌŠKY JEŠTÌ DÁL
odjezd: z autobusového nádraží
pøihlášky: na podatelnì MìÚ u pí Procházkové
poøádá: Klub turistù Židlochovice, Mgr. Miroslav Cvrk (604 290 303)

20.9., 10.00 VII. ŽIDLOCHOVICKÝ REKORD V JÍZDÌ DO VRCHU S BESIPEM
místo: u radnice
poøádá: mìsto Židlochovice

21.9., 16.00 NÁBOR DO ŽDS SKØIVÁNEK - pro dìti od 5 let výše
místo: ZUŠ, Nádražní 232
poøádá: ŽDS Skøivánek

26.9., 14.00 SLAVNOSTI BURÈÁKU
místo: areál Robertovy vila
poøádá: RTIC Židlochovice

PØIPRAVUJEME:

11.10., 18.00 Divadelní pøedstavení "NABUCCO" (G. Verdi)
místo: Janáèkovo divadlo, Brno
cena vstupenky: 440 Kè (pøízemí), 240 Kè (balkon)
sleva: 50% - dìti, studenti, 25% - dùchodci
doprava: 50 Kè
pøedprodej: do 10.9. na informaèním centru, Masarykova 100

18.10., 19.00 Divadelní pøedstavení "EDITH, VRABÈÁK Z PØEDMÌSTÍ"
místo: Mahenovo divadlo, Brno
cena vstupenky: 380 Kè (pøízemí), 310 Kè (balkon)
sleva: 50% - dìti, studenti, 25% - dùchodci
doprava: 50 Kè
pøedprodej: do 15.9. na informaèním centru, Masarykova 100



ZÁMECKÁ SLAVNOST
zámek Židlochovice6. zárí 2009

00 0010. - 17. jarmark tradicních remesel
0013. zahájení doprovodného kulturního programu

Moravská šermírská skupina Asmodeus
predstavení 

00 0013. - 17. historická lukostrelba - dobové hry pro deti -  - dobové  
ležení

0017. záverecné vystoupení Moravské šermírské skupiny Asmodeus - 
šermírský souboj

0018.  (bližší informace na samostatném plakátu)

prohlídky zámku,

”Konec loupežníku v Cechách“
kejklír Pupa

koncert  v zámku

 

„
 

Prohlídku zámku je nutné 

rezervace@zidlochovice.cz, 547 426 024
www.zidlochovice.cz, www.zidlochovicko.cz

rezervovat, o
Regionální informacní centrum Židlochovice, Masarykova 100, Židlochovice

z duv du omezené kapacity zámku.

6. záøí 2009, 18.00 hodin

100 Kè, pøedprodej RTIC

kdy:

vstupné:

PREISINGERHUDEBNÍ TRIO

Luisa Albrechtová – soprán

Jiøí Preisinger – housle

Dáša Briškarová – klavír

melodie ze slavných oper a operet -
W.A.Mozart, G.F.Händl, A.Dvoøák, E.Kalmán, F.Lehár, J.Strauss …



Obèanské sdružení Persefona se sídlem v Brnì, které poskytuje 
pomoc obìtem domácího násilí a sexuálního zneužívání 
rozšiøuje své služby o terénního sociálního pracovníka.
Pracovník bude dojíždìt do Židlochovic každé první pondìlí v 
mìsíci a bude poskytovat odborné sociální poradenství obìtem 
domácího násilí, znásilnìní a sexuálního zneužívaní a to v 
Mìstském kulturním klubu Židlochovice Brnìnská 705, každé 
první pondìlí v mìsíci v dobì  14:00 – 18:00 hodin.
Po pøedchozí 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.
Pøijïte se poradit, jsme tu proto, abychom Vám podali 
pomocnou ruku. Nabízíme  pomoc, podporu a bezpeèný prostor 
pro Váš pøíbìh.
Více informací o našem sdružení najdete na www.persefona.cz
Novì vzniklá služba je financována Blokovým grantem pro NNO z 
Finanèních mechanismù EHP/Norsko

CHCEŠ HRÁT FOTBAL? PØIJÏ MEZI NÁS!!

FC ŽIDLOCHOVICE POØÁDÁ NÁBOR

MLADÝCH FOTBALISTÙ (ROÈNÍK 2001 - 2004)

Kdy: 5.9.2009, 14.00 hodin

Kde: fotbalový stadion Židlochovice

Více informací o našem klubu: 

fczidlochovice.estranky.cz

Kontakt: Josef Rejžek, tel.: 723 337 467

Vás zve na

Slavnostní otevøení
a zahájení èinnosti

 sobota 5. záøí 2009 od 10:00 hod
 areál Robertovy vily

program:
10:00 h minikoncert PASQIL + P.Rajmic a T.Šenkyøík
10:30 h slavnostní zahájení, podìkování sponzorùm
11:00 h závod odrážedel
(odrážedla s sebou, hlavní výhra - rodinný obìd v pohádkové restauraci)

11:30 slavnostní pøestøižení pásky
prohlídka zrekonstruovaného centra

Souèástí bude prodejní stánek chránìné dílny Obèanského 
sdružení "V RÙŽOVÉM SADÌ", která se zabývá výrobou 
originálních døevených hraèek.

www.mcrobatko.cz

kdy:
kde:

EDITH, Z PREDMESTÍ
VRABCÁK

Tanecní muzikál o živote slavné šansoniérky Edith Piaf
18. ríjna 2009 Mahenovo divadlo19.00 hodin

cena vstupenky:  (prízemí),  (balkon)
sleva: 50% - deti, studenti

25% - duchodci
doprava:
prodej:  Masarykova 100

380 Kc 310 Kc

50 Kc
do 15.9. na RTIC,

vstupné: 440 Kè (pøízemí), 240 Kè (balkon)
sleva: 50% - dìti, studenti

25% - dùchodci
doprava: 50 Kè
prodej: do 10.9. na RTIC, Masarykova 100

NABUCCO
Giuseppe Verdi

Slavná opera o touze po svobodì
11. øíjna 2009 Janáèkovo divadlo

SLA
VNO

STI 
BUR

ÈÁK
U

vokální soubor ŠATAVAN
zábavný program pro dìti
cimbálová muzika

SOBOTA 26. ZÁRÍ 2009, 14.00 hodin
ŽIDLOCHOVICE, Robertova vila

Vinaøství

FLAJŠINGER 
PLAÈEK
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ
ROZAØÍN
VÁLKA

Obèerstvení zajiš�uje

„Robertova vila - catering”
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