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Kudy roste Výhonek

Před pár lety se několik maminek schá-
zelo k procházkám s dětmi do přírody 
a sdílení svých zkušeností. Už po roce spo-
lečného hledání přirozené cesty k výchově 
se rozhodly založit si komunitní spolek 
Výhonek, který zastřešil nově se rodící 
iniciativu rodičů. Rodiče začali podnikat 
organizovanější výlety a již v září 2015 spus-
tili zkušební provoz malé přírodní školky, 
která fungovala jedno dopoledne v týdnu. 

Zpočátku byla školka putovní a zázemí pro 
odpočinek dětem poskytovalo MC Robát-
ko a skautská klubovna v Židlochovicích. 
Jak přibývalo rodin a v rodinách dětí, začala 
klíčit myšlenka na vytvoření vlastního záze-
mí přímo v přírodě a volba padla na výrobu 
mongolské jurty. Ta vyrostla na úpatí kopce 
Výhon, ve svahu meruňkového sadu, vlast-
ními silami už na jaře roku 2016. A z této 
neuvěřitelně inspirující základny začaly děti 
vyrážet na své výpravy s průvodci již častě-
ji, až se v roce 2017 ustálil provoz školky na 
pěti dnech po celý rok vyjma prázdnin, kdy 
se na kopci pořádá příměstský tábor.

Pedagogická koncepce školky vychází 
z myšlenek lesních mateřských škol. Děti 
jsou spjaty s přírodou, učí se, jak se v ní 
chovat a jak si jí vážit. Inspirací je waldorf-
ská pedagogika, která vnímá rytmus roku, 
v němž děti procházejí ročními obdobími 
a poznávají je skrze slavnosti, tradice a svátky. 
Klíčový je koncept Respektovat a být respek-
tován uplatňující partnerský přístup k dětem 
i dospělým. Průvodci děti učí mezilidským 
vztahům, dodržovat pravidla, ukazují jim, 
jak nenásilně řešit konflikty, děti jsou vedeny 
k samostatnosti a zodpovědnosti.

Letos školka již zcela naplnila svoji kapaci-
tu. Zájemců o docházku je tolik, že by mohly 
vzniknout dvě další podobné jurty a přihláš-
ky jsou přijímány již na rok 2020/2021. To 
ovšem neznamená, že by nebylo možné své 
dítě do školky zapsat. Odchází velká skupina 
předškoláků a některé děti chodí ve zkrá-
ceném režimu. Aktivity Výhonku se navíc 
nezaměřují jen na školku. Výhonek nabízí 
veřejnosti velké množství seminářů a dílen, 
cílí na šíření myšlenek lidské zodpovědnosti, 
pospolitosti, udržitelnosti a ekologie. Nabízí 
svůj prostor ke sdílení, chce se podělit o své 
vize a hodnoty. I když zrovna nemáte své 
dítě v této školce, jste na kopci vítáni.

V nejbližší době můžete přijít na jarní 
Jurtu otevřenou 13. 4. Čeká vás fórum o pří-
rodních školkách, pohádka Angatar, písně 
Zbyňka Dovrtěla a pestrý doprovodný pro-
gram. Dne 28. 4. proběhne v jurtě seminář 
nenásilné komunikace s Irenou Horákovou.
Jurta se otevírá a láká vás na kopec!Výhonek roste / foto: archiv Výhonku

Lukostřelci zahájili venkovní sezonu roku 2019

Lada Zajícová 
3D lukostřelba Židlochovice

Konečně se oteplilo. Jarní počasí je ide-
ální pro zahájení venkovní lukostřelecké 
sezony. Už 3. března se na lukostřelni-
ci v Židlochovicích sešli kluboví členové 
a zahájili venkovní střeleckou sezonu. Luky 
a šípy neodpočívaly ani během zimy, kdy se 
trénuje ve vnitřních prostorách, ale na ven-
kovní prostředí s rozmanitým terénem, kte-
rý je pro trénink naprosto ideální, se všichni 
už těšili. 

Členská základna se nám utěšeně roz-
růstá a trenéři jsou stále trpěliví, neúnavní 
a nadšení. Pravidelné tréninky nesou své 
ovoce, a tak se na závodech v ČR i v zahra-
ničí začínáme umísťovat na stále lepších 
pozicích. Letos se těšíme na oddílové závo-
dy a opět bude každý týden aktualizován 
klubový žebříček nejlepších střelců. 

Novinkou je jednodenní lukostřelecký 
kurz pro širokou veřejnost, kde se může 

každý z vás seznámit s tím, co tradiční luko-
střelba obnáší a také se podívat do našeho 
lukostřeleckého areálu. Kontakt na kurz 

i ostatní informace naleznete na stránkách 
Městského úřadu Židlochovice, nebo nás 
přijďte navštívit ve středu na trénink.

Na tréninku / foto: L. Zajícová


