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Světlana Zapadlová
Přírodní školka Výhonek

Napřed je potřeba se pořádně připravit 
na zimu. Nakrmíme ptáčky, do jurty se při-
nesou teplejší deky na spaní a hlavně zape-
líškovat plyšáčky s průvodkyní Janinkou. 
Maminky si zajdou uplést adventní věnec 
na večerní dílnu a pak může začít čekání na 
Vánoce i ve školce. Každý den před obědem 
se sejdeme nad čtyřmi svíčkami na věnci, 
zapálíme je, zazpíváme si a rozbalíme jeden 
tajemný balíček. Bude v něm něco dobrého 
na zub nebo nová básnička? S průvodkyní 
Věrkou vyrábíme všechno možné – letos 
třeba plstěné andílky, ozdoby na stromeček 
ze včelího vosku nebo vánoční přání. Petra 
nám vypráví příběh o svatém Mikuláši, a tak 
se těšíme, že se mikulášská trojice zastaví 
i u nás v jurtě.

A o kouzla, tajemství a těšení nebude nou-
ze ani v další dny. Do jurty přijede vánoční 
divadlo a to bude, panečku, veselo. Hraní 
divadla je u nás teď velkou vášní, které pro-
padly všechny děti. Zkušeným doprovodem 
po světě malých dramat je jim divadelnice 
Zdenka.

Jako každý měsíc ani v prosinci nesmí ve 
Výhonku chybět výlet. A kam jinam než na 

Vánoce ve Výhonku aneb Cesta za ježíšky

Děti z Výhonku při zimních hrách / foto: M. Veverka

betlémy do Rajhradu. Děti rády říkají, že se 
jedou podívat na ježíšky. Je to taková naše 
malá pouť do Betléma a letos nás po ní pro-
vede průvodkyně Hanka.

Poslední dny adventu jsou věnovány pří-
pravám na adventní slavnost. Na ní se setkají 
všechny rodiny z Výhonku u adventní spirá-
ly z chvojí. Uprostřed spirály stojí anděl, kte-

rý dětem přináší světlo do jejich lucerniček. 
Doprovázíme děti na cestě dovnitř spirály, 
na cestě do jejich vlastního nitra. Slavnost 
má tajemnou atmosféru a všichni jsme na 
ní už „úplně ve Vánocích“. Jurta voní vánoč-
ními perníčky a světýlka nám svítí na cestu 
dolů z kopce. Nad Výhonem proletí kome-
ta... Tak ahoj na tři krále!  

Mgr. Jan Krejčí
Muzeum Brněnska

Adventní inspirace v Památníku písemnictví v Rajhradě

Rádi bychom vás pozvali na několik akcí, 
které se budou konat v Památníku písemnic-
tví na Moravě v souvislosti s Vánoci. 

První z nich je výstava nazvaná Advent-
ní inspirace, která představí věnce, vánoční 

květinové vazby, koše a různé netradiční 
výtvarné objekty vytvořené z neotřelých 
materiálů. Výstava bude k vidění od 7. 12. 
2017 do 4. 2. 2018.

 Další akce, na kterou bychom vás rádi 
pozvali, je představení šesti sněhuláků: Cyri-
la, Metoděje, Mikuláše, Bonifáce, Štěpána a 
Toníka. S nimi bude spjata soutěž především 
pro malé návštěvníky. Ti budou určovat sně-

Betlémské světlo se tak stalo součástí 
Vánoc a důležitým symbolem míru, klidu a 
přátelství.

Do Židlochovic přivezou Betlémské svět-
lo skauti ze střediska Hrozen Židlochovi-
ce přímo z Vídně již 16. prosince. Místním 
obyvatelům pak světlo předají v sobotu 23. 
prosince od 17:00 do 19:00 ve sklepení pod  
židlochovickou radnicí, kde mimo jiné zazní 
i zážitky skautů z cesty do Vídně a bude zde 

rovněž možnost výroby vlastních svíček 
k přenesení Betlémského světla do vašich 
domovů.

Zpříjemnit si vánoční atmosféru Betlém-
ským světlem můžete i na Štědrý den, kdy 
bude k dispozici v židlochovickém kostele 
v průběhu akce Hop hej koleda!

huláka, který mezi ostatní nepatří. Vyhrát 
budou moci malé sněhuláky a další ručně 
šité postavičky – to vše od 7. 12. 2017 do 7. 2. 
2018. V neposlední řadě bychom chtěli upo-
zornit na výstavu grafických novoročenek 
akademického malíře Miroslava Bravence 
(1945–2011) z Čejče. Uskuteční se v rámci 
aktuální výstavy Adventní inspirace.

Těšíme se na vaši návštěvu.

„Nejtěžším úkolem je plamínek udržet 
a dovézt jej až do Židlochovic. Děti si 
berou lucerničky,  každé si nese své svě-
týlko. Když někomu svíčka zhasne, zno-
vu ji zažehne od kamaráda, aby nikdy 
Betlémské světlo nevyhaslo úplně. Po 
překonání dlouhé cesty z Vídně si každý 
odnese svou lucernu i se světlem domů a 
snaží se ji udržet až do Vánoc zapálenou, 
což je někdy opravdu náročné.“

David Motlíček alias Uzel

Skauti přivezou Betlémské světlo šestnáctého prosince
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