
Na malém svahu před jurtou projíždějí 
jedny boby za druhými. Konečně nasněžilo! 
Bude devět hodin, čas, kdy se děti z Výhon-
ku sejdou na krátký ranní kruh s písnička-
mi a říkankami. Dnes je plán jasný: bobová 
dráha u hřbitova toho letos zažila málo a je 
potřeba to napravit! „Jupí, padá sníh, klouže 
to, a to mně nevadí,“ zpívají si děti. Jsou jako 
malí sněhuláci, jak jsou nabalení v mnoha 
vrstvách oblečení. Zima je nejlepší učitelka 
motoriky i fyzických zážitků a zkušeností, 
které třeba nejsou vždy jen příjemné, ale 
zato užitečné.

Světlana Zapadlová
Dana Bekker Vejborná
Přírodní školka Výhonek

Zima je nejlepší zážitková pedagožka

Přírodní školka Výhonek zahájila svou činnost už v roce 2015. Z počátečního jednoho dopoledne týdně postupně rozšířila provoz na 
pět dní v týdnu. Výhonek pořádá ročně kolem deseti různých akcí pro veřejnost, jako například loňský KUKU Fest. Přesto je stále pro 
většinu veřejnosti tak trochu malou neznámou. Jak tráví zimu děti v Přírodní školce Výhonek? Je jim v jurtě dost teplo? A jsou opravdu 
venku za každého počasí?

Po svačince, kdy si děti z batůžků vybalí 
podsedáčky, krabičky s jídlem a termos-
ky s čajem, začíná sněžit. Pak se přidá vítr 
a některým dětem začne být zima na ruce. 
I dospělým, kteří děti doprovázejí, už je 
chladno. Balíme věci a míříme k jurtě. „Ven-
ku za každého počasí“ je jeden z principů 
lesních školek, kterého se držíme, ale rádi si 
k němu přidáváme ještě dovětek „ale ne za 
každou cenu“. 

V šatně se děti svlékají z promočených 
věcí, sušíme je, aby bylo v čem jít ven 
odpoledne, a honem do tepla. Kamna jsou 
naložená z ranního topení a po obědě už 
je jurta vytopená natolik, že se děti můžou 
převléknout do pyžamek a není jim při-
tom zima. Zachumláme se do teplých dek 
a odpočíváme. Kolem půl třetí děti vstávají, 

Ing. Karel Vitula
trenér

Oddíl Judo Orel vyhodnotil nejúspěšnější judisty doku 2017

Od začátku roku se náš oddíl a naši čle-
nové pravidelně účastní turnajů různých 
věkových kategorií. Mezi největší úspěchy 
určitě patří postup našich členů na mistrov-
ství republiky po absolvování pěti největších 
turnajů a nasbírání potřebných bodů. To byl 
Český pohár Ostrava, Český pohár Jablonec, 
Český pohár Chomutov, Grand Prix Brno a 
Český pohár Teplice. 

Další dlouhodobá celoroční soutěž, kte-
ré se pravidelně účastníme, je čtyřkolová 
rakouská liga. Ta se koná v různých rakous-
kých městech v okolí Vídně. Judisté za každé 
umístění na stupních vítězů získávají body 
pro své celkové hodnocení, ale i body pro 
svůj oddíl. V této soutěži je opravdu těžké 
porazit soupeře, protože tam jezdí budoucí 
špičky juda. Nicméně si naši judisté dovezli 
za celkové umístění ze všech čtyř kol tři prv-
ní místa (Terezka Blatná, Petr Vitula a Matěj 
Konečný) a dvě druhá místa (Vítek Blatný a 
Lucie Sekaninová). 

Absolvovali jsme také další turnaje a pře-
bory v různých městech naší republiky a na 
Slovensku. Pro nejmenší kategorie od 5 let až 
po mladší žáky pořádáme dvakrát ročně tur-
naj mládeže v naší tělocvičně pro náš oddíl a 
pozvané oddíly. Letos byl výborně obsazen 
a celkem se účastnilo každého turnaje přes 
170 judistů. Ohlas rodičů a trenérů na námi 
pořádaný turnaj i z jiných oddílů byl více 

než pozitivní. Celý rok jsme zaznamenávali 
úspěchy našich judistů na všech soutěžích 
a zapisovali si výsledky. Tyto výsledky jsme 
vyhodnotili nyní v lednu v závěrečné sou-
těži „Judista roku 2017 oddílu Judo Orel 
Židlochovice“. Judisté dostali diplomy a 
velké poháry. Umístění v kategorii mláďat: 3. 
Lukáš Martinek, 2. Jakub Lang, 1. Šimon 
Zlámal; v kategorii mladších žáků/žákyň: 
3. Filip Karas, 2. Matěj Konečný, 1. Tereza 
Blatná; v kategorii starších žáků: 3. Radek 
Pisk, 2. Vítek Blatný, 1. Petr Vitula.

Mimo závodní činnost absolvovali trenéři 
řadu školení na prodlužování trenérských 
licencí a licencí zkušebních komisařů. V září 
tohoto roku jsme se po náboru rozrostli o 50 
nových členů z měst a vesnic vzdálených 
i několik desítek kilometrů. To je pro nás 
signál, že o tento sport je u nás nadále velmi 

velký zájem. V současné době tedy má náš 
oddíl více než 180 aktivních členů a patříme 
mezi největší na Moravě. 

Těchto skvělých výsledků dosahujeme 
pravidelným tréninkem. Trénink probíhá 4x 
týdně pět hodin denně v krásně vybavené 
tělocvičně určené pro judo a účastní se ho 
různé věkové kategorie. Judisté absolvovali 
dvakrát ročně víkendové soustředění a jed-
no velké letní soustředění o prázdninách.

Aby se naplnil náš sen vychovat z dětí 
špičkové závodníky a dobré lidi, je potřeba 
hodně úsilí, za které bychom rádi poděko-
vali i těm, kdo nás podporují: rodičům, pra-
rodičům, fi rmám, městu i naší sportovní 
organizaci a jejím trenérům, cvičitelům a 
pomocníkům.
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svačí, a buď si hrají kolem jurty, kde je pořád 
co dělat, nebo zůstávají uvnitř a tvoří. Teď 
žije jurta přípravami na blížící se masopust. 
Děti objevují, které zvíře se v nich skrývá, 
jaké má vlastnosti a kvality. Je potřeba si 
důkladně připravit masku a nacpat si bříš-
ko koblihami. Budou se umět děti něčeho 
vzdát, až nastane Popeleční středa?

Brzy přicházejí do jurty rodiče. Výhled 
z Výhonu je prokreslený do romantických 
barev zapadajícího slunce. „Tady je to nád-
herný!“ vydechne okouzleně maminka Luc-
ka. Druhá Lucka přikyvuje a na otázku, zda 
pro ni a její děti není školka moc náročná, 
odpovídá zvesela: „Aspoň každý den vím, 
jaký je počasí. Sonička si na zimu nikdy 
nestěžuje. Fakt stojí za to děti dobře vybavit, 
aby si to mohly v pohodě užít.“
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