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KUKU festival v jurtě: Výhled od blátivé kuchyňky až za obzor

V mnoha jiných školkách řeší často otáz-
ku, jak více spřátelit rodiče se školkou a uči-
teli, a zkouší je zaujmout různými besídkami 
a slavnostmi. Ve Výhonku je toto jednodu-
ché. Existuje tolik věcí, které je nutné své-
pomocí vybudovat a vylepšit, že stmelování 
celých rodin přichází jaksi nepozorovaně 
samo sebou. Když se tátové o letním víkendu 
navléknou do montérek, aby společně svým 
dětem postavili novou kadibudku, je jasné, že 
se pouto se školkou značně upevní.

Je libo bahýnkový drink?
A co všechno je u jurty nového? Předně 

se na zahradě zabydlely tři holandské zakrs-
lé kozy, Soudka, Alki a Běluška, se kterými 
je potřeba si hrát, krmit je suchým chlebem 
a senem a pečovat o ně. Uvnitř jurty si děti 
mohou číst a povídat si na novém hebouč-
kém koberci a hrát si v přívětivém hracím 
koutku. Vedle pískoviště vyrostla přenád-
herná designová kuchyňka s funkčním odto-
kem, ve které je možno připravovat svěží 
saláty z podzimního listí a pískové risotto 
s nakládanými klacíky i bahýnkové drinky. 
V šapitó na zahradě přibyly nové bytelné sto-
ly k hodování, učení i kreativní práci. Mnoho 

krásného vzniklo toto léto díky rodičům, ale 
také díky finanční podpoře Jihomoravského 
kraje. Ostatně přijďte se sami podívat!

Až za obzor…
Nejbližší příležitost se naskýtá na našem 

podzimním KUKU FESTIVALU pod širým 
nebem. Tentokrát na téma „Za obzorem“. 
13. října od 14 hodin ožije kopec kolem jurty 
hudbou, divadlem a zábavou. Přijede kapela 
KAZU! se svými starobylými songy s pře-
kvapením. Děti všeho věku uchvátí pohádka 
a následná dílna „Co je to proti pomněnkám“ 

divadla DivSe. Podmanivé hlasy čarodějek 
z vokálního tělesa Babské ucho ukolébají 
naše smysly. Budeme se moci se svými dět-
mi kreativně vyřádit či meditativně zklidnit 
v hravých zákoutích, okusit spousty domá-
cích dobrot a prakticky povyměňovat nebo si 
jen vybrat sezónní věci a oblečení ve výhon-
kovském „Točáku“. Na otázky ohledně pro-
vozu školky a péče o děti ochotně odpoví 
průvodci a organizátoři festivalu. Bezpečně je 
poznáte podle zelených triček od pana Straky 
z OKtrika v Židlochovicích. 
             Moc se na vás těší všichni z Výhonku.

Dozrály švestky, je babí léto a máme za sebou první pořádný liják. Náš školkový život se řídí podle toho, co se děje venku. Na kopci, v koru-
nách stromů, u jurty… A tam je teď živo. Nejen dětmi přicházejícími po prázdninách, ale taky rodiči, kteří nám pomáhají zvelebit školku.
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Petr Betáš
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Voda je základ... víc než kdy dříve!

Pro připomenutí, zbudovali jsme tři napajedla, každé o objemu ca 
čtyři m3. Napajedla jsou rozmístěna v honitbě s ohledem na spádovost 
zvěře a nejsušší lokality. Cílem bylo, aby v letních měsících (tento rok 
obzvláště chudých na srážkový úhrn) byly alespoň částečně uspokoje-
ny potřeby zvěře z hlediska příjmu vody. Myslivecký spolek se o napa-
jedla stará pravidelně, na jaře byla napajedla vyčištěna, původní voda 
vyměněna. Průběžně pak byla voda doplňována, ať již svépomocí 
(s využitím traktoru spolku s připojenou cisternou pro rozvoz vody 
o menším objemu), nebo dodavatelsky velkým traktorem s cisternou 
o objemu 8 m3. Dodavatelsky řešené úsilí však klade nemalé náro-
ky na financování takové činnosti. Nepolevujeme rovněž v zásobení 
vodou do menších napáječek (již osvědčené rozříznuté pneumatiky), 
které se nacházejí především v lokalitě pod Hájkem. Další skupinou 
menších napajedel, ať už stávajících, nebo plánovaných, jsou betono-
vá korýtka s instalovanými cca 20litrovými zásobníky s vodou. Tyto si 
pak v letních měsících vyžadují pravidelné týdenní doplňování vody.
Správnost rozhodnutí vybudovat napajedla se nám potvrzuje při 
jejich kontrolách, kdy můžeme usuzovat na jejich využívání dle poby-

tových stop. Napajedla navštěvuje celé spektrum zvěře, počínaje zvěří 
srnčí, bažantí, zaječí a konče zpěvným ptactvem nebo škodnou (liška, 
jezevec, kuna). Napajedlem nepohrdnou obzvláště v ranních hodi-
nách ani dravci. Díky napajedlům se nám z hlediska zaměření honit-
by na drobnou zvěř bohužel potvrdil i výskyt zvěře černé. Neboť jak 
praví stará myslivecké moudrost, „kde je zvěř černá, není zvěř drob-
ná“. Výskytu divočáků částečně nahrává osetí větších ploch kukuřicí, 
kterou rádi využívají nejen jako zdroj potravy, ale také jako krytinu. 
Našim úkolem proto bude udržet populaci černé zvěře na absolutně 
minimální výši, neboť jak jsem již zmínil, naše honitba je tradičně 
honitbou s výskytem především zvěře drobné (bažant, zajíc, králík 
jen sporadicky) a tento směr hodláme zachovat i nadále.
Budování dalších větších napajedel je pro náš spolek jedním z prio-
ritních úkolů pro rok 2019, je však silně podmíněn dostatkem financí 
(jak bylo v minulém článku zmíněno, jedno napajedlo = ca 10.000 Kč 
+ 50 brigádnických hodin). Bohužel v roce 2018 jsme museli zain-
vestovat většinu našeho rozpočtu do akutní opravy budovy dřevníku 
a budovy odchovny bažantů. 
Touto cestou chci poděkovat městu Židlochovice za částečnou finanč-
ní podporu činnosti našeho MS a vyjádřit přesvědčení, že si tuto pod-
poru v úsilí o dobrou věc zasloužíme i v budoucích letech.

V zářijovém čísle Zpravodaje z loňského roku byl zveřejněn článek o aktivitách Mysliveckého spolku v souvislosti s nutností zakládání zásobníků 
vody a napajedel pro zvěř. Po roce nabízíme ohlédnutí za touto činností a její zhodnocení.    


