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Jak se funguje bez vody a elektřiny

„Žijeme ve třetím tisíciletí, paničko! 
Pokud jste si toho nevšimla…,“ napadl mě 
před pár lety uznávaný architekt, kterého 
jsme si pozvali na pomoc při přestavbě naše-
ho domu. Šlo o nějakou nežádanou moder-
nizaci. Kdyby byl tušil, že časem budou naše 
děti chodit do školky bez elektřiny, bez vody 
a s kadibudkou na zahradě, pravděpodobně 
by tehdy na schůzku ani nepřijel.

Zato mně podobné prostředí připadá jako 
nejlepší možné k umožnění všestranného 
rozvoje malých dětí. Naše děti daleko lépe 
než my dospěláci umí souznít s cykly moudré 
přírody. Denně vidí, jak nejdůležitější mate-
riální věci fungují. Voda je vzácná a musí-
me o ni pečovat. Každý den ji náš průvodce 
Nico nosí v kanystrech z řádu pod kopcem. 
Je nutné jí šetřit! Voda je na pití, mytí rukou 
a mytí nádobí. Kdo se chce v létě cachtat, 
musí si vodu přinést sám, nebo počkat, až 
naprší. Dešťovka se schraňuje v nádobách na 
pozemku, aby se jí mohly přednostně zalé-
vat mladé stromky. Až když je jí dost, může 
být použita i na vaření ve venkovní pískové 
kuchyňce. V létě vodu do brouzdaliště na 
zahradě nosí tatínci.

Podobně je to s elektřinou, tedy světlem. 
V zimě je prostě odpoledne tma. Kdo by to 
byl řekl, že? Pro mě bylo první rok velké pře-
kvapení, že musím stihnout vyzvednout děti 
včas ne proto, aby mi nezavřeli školku, ale 
abych to stihla, než se setmí a nebude vidět 
na krok. Ve Výhonku všichni bytostně cítí-
me skutečnou sílu slunovratu a upřímně se 

těšíme, až se dny zase začnou prodlužovat.
Dále je tu otázka zajišťování tepla. Ve 

Výhonku se topí dřevem. Když se přijde z 
procházky, roztápí se rychle kamna na dřevo, 
a než všichni svlečou promočené oteplovač-
ky a rukavice, už se vzduchem line specifická 
uklidňující vůně domácího krbu. Myslím, že 
taky kvůli praskajícím polenům v kamnech 
se dětem v jurtě tak báječně spí. Dřevo se 
musí vozit, řezat a sekat, a to může být další 
rodičovská kratochvíle. Dlouho mě uklidňo-
valo, že když přijedu z Brna z únavného pra-
covního jednání, můžu si u jurty relaxačně 
nasekat třísky. Opravdu to pomáhá.

Na vodu a teplo se také neustále musí mys-
let. K vyladění provozní rutiny došlo bolest-
nou cestou různě náročných zkušeností. Jako 

například tehdy, když přes noc zmrzla voda 
v kanystrech a nešlo ji nijak dostat ven. Od té 
doby se ví, že před odchodem posledního ze 
školky musí být vždy část vody nachystána 
na následující den v hrnci na kamnech.

Dětem jsou všechny výše popsané sku-
tečnosti docela lhostejné a s radostí je zno-
vuobjevujeme jen my dospělí. Děti prostě 
zkoumají svůj svět a snaží se pochopit, jak 
vše funguje. Ovšem v prostředí, kde se „nic 
neděje samo“ a o vše se musíme zasloužit, se 
jim učí lépe. Svět je pochopitelný a uchopi-
telný. Den je naplněný skutečnými činnost-
mi s jasným reálným významem. A to je 
moc dobré.

Po procházce se těšíme na teplo z krbu / foto: archiv Výhonku

ZVEME VÁS NA

TRADIČNÍ VÝSTAVU VÍN V ŽIDLOCHOVICÍCH

9. března, v 9:00 hodin, Masarykův kulturní dům,
pořádá ZO ČZS a Město Židlochovice

Sběr vzorků pro místní výstavu vín v Židlochovicích 
je do 28. února 2019. 

Vzorek = 2 lahve vína. Sběrné místo vzorků 
je ve spolkové budově ČZS, Palackého 240. 

Kontaktní osoba: Jan Šotnar tel.: 721 796 090. 
Hodnocení vína se uskuteční 2. března 2019 v 9:00 hodin

ve spolkové budově ČZS Židlochovice, Palackého 240.

pozvánka


