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KUKU FEST poprvé: Nadějné vyhlídky
Světlana Zapadlová
Přírodní školka Výhonek

Kopec hraje barvami, nebe je modré a
k úplné spokojenosti nám schází už jen klobouky proti slunci. Letos v září vznikl v hlavě naší kulturní manažerky Zdenky Mlezivové koncepční projekt, který jsme nazvali
Očividný KUKU festival v jurtě. Koncept
festivalu se zaměřil na téma vidění, dívání
se, rozostření a změny úhlu pohledu (takto
byly realizovány i doprovodné dílny a hry).
O přispění na akci jsme požádali v rámci
mikrograntů město Židlochovice, a protože
byl projekt schválen, stala se z nápadu skutečnost. V sobotu 14. října odpoledne u jurty
Přírodní školky Výhonek jsme se mohli těšit
z vystoupení velmi kvalitních hudebních
těles (Ústaf Voiceband Brno a Urband) a
divadelnice Hany Voříškové, která zahrála dvě loutková představení. Festivalu se
zúčastnilo asi 150 lidí, z toho asi polovina
dětí. Organizačně zaštítili festival členové
spolku Výhonek, na realizaci se však podí-

lela celá komunita rodičů a přátel školky
i širší veřejnosti. Děkujeme všem za krásnou
a uvolněnou atmosféru na festivale i za milé
příspěvky k domácímu občerstvení. Akce se

uskutečnila za podpory města Židlochovice a JMK. Bylo nám ctí a s nadějí koukáme
vstříc dalšímu ročníku.

Kapela Urband na Výhoně / foto: Barbora Svobodová

Studenti, pojďme měnit věci k lepšímu
Spolek Mezigenerace, který usiluje o sbližování generací, uspořádá 21. listopadu od 9 do 15 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Židlochovicích třetí z dvanácti interaktivních workshopů projektu s názvem Můžeš to změnit!.
Jana Novotná
Královopolské listy
Tento projekt, financovaný z prostředků
Erasmus+ a Jihomoravského kraje, propojuje studenty s osobami s rozhodovací
pravomocí, místními politiky a úředníky.
Studenti středních škol ze Židlochovic a
blízkého okolí se s nimi setkají na zdejší
radnici a formou tzv. „živé knihy“ se dozví
jejich osobní příběhy, které je přivedly do
politiky. Od zkušených lektorů Mezigenerace z. s. získají informace o tom, jak fungují demokratické procesy, a vyzkouší si je
v praxi. V rámci týmové práce vyberou spolu s politiky a úředníky konkrétní problém,
který je v jejich okolí trápí, pomocí mentorů
následně vypracují společný projekt s cílem

situaci změnit k lepšímu. Vybrané studentské týmy představí své projekty na závěrečné
konferenci v dubnu příštího roku v Brně. Tři
nejlepší získají finanční příspěvek na jejich
realizaci.
„Tento projekt jednoznačně podporuji,
neboť se domnívám, že právě mladá generace
má dostatek odvahy i zdravé dravosti některé
už jen stereotypně fungující věci změnit, jen
z nedostatku zkušeností neví jak. Pomůže-li
se jim, může to budoucí společnosti přinést
značná pozitiva. Naopak tato společná setkání se studenty mohou odhalit právě potřeby
mladých, které v běhu pracovní vytíženosti
politiků i úředníků mohou zůstat neúmyslně
upozaděny,“ říká Jan Vitula, starosta města,
který akci podpořil.
Tým projektu Můžeš to změnit!, vedený
ředitelkou spolku Mgr. Zdeňkou Dubovou,

ROZLOŽITELNÉ SÁČKY NA BIOODPAD

pomáhá studentům zorientovat se ve světě
dospělosti a vlastní odpovědnosti, do něhož
právě vstupují. Vychází z předpokladu, že
mladí lidé jsou připraveni měnit věci kolem
sebe, jen často nevědí jak. Kladou si otázky
jako Co je to volební právo? Může můj hlas
něco změnit? Proč mám platit daně? A proč
je ta silnice v naší ulici už tak dlouho rozbitá?
Můžu na tom něco změnit? A jak?
Cílem je vzbudit v nich zájem o dění kolem
a motivovat je k aktivnímu zapojení. Předat
jim poselství zjevné již v názvu projektu:
MŮŽEŠ TO ZMĚNIT!
Projekt vznikl ve spolupráci s partnerskou organizací EUTIS o. p. s., partnerem je
i Národní pracovní skupina. Bližší informace
o projektu s možností přihlášení na workshop
najdete na www.muzestozmenit.cz.

Město Židlochovice vám nabízí možnost usnadnění třídění bioodpadu. Obyvatelé sídliště a ti, kdo mají v zápůjčce hnědou popelnici
na bioodpad, si mohou zdarma vyzvednout rozložitelné sáčky na bioodpad. Sáčky budou k dispozici na MěÚ, Nádražní 750 u Ing.
Gabriely Kročilové, kancelář č. 220, nebo na Informačním centru.

