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Výhonkové festivaly na Výhoně: Jurta otevřená a KUKU fest
Světlana Zapadlová
Přírodní školka Výhonek
„Myslíte, že to dokážu? No já nevim, to
byste mi museli držet všechny palce!“ Klaun
Sergej si nasazuje násadu smetáku na bradu
a zápolí s rovnováhou. Smeták padá a červený nos se rozčiluje: „Támhleten tatínek
nedržel palce, já to vidim, no nedělejte, že
nic.“ Malí herci angažovaní z publika bubnují, aby se Sergejovi líp zametalo imaginární šapitó. Trik se smetákem na bradě se daří
a klaun v pruhovaném tričku se uklání.
Svůj vzdušný cirkusový stan si vystavěl
hned vedle jurty a jurtového přístřešku Přírodní školky Výhonek. Byl den otevřené jurty, den plný žonglovacích míčků, psích kusů
a veselých písniček. Kromě klaunského představení Divadla Facka vystoupil také místní
vokální soubor Pasqil se svým pásmem Psí
kusy, secvičeným pouze pro tuto příležitost.
Nechyběly dílny pro děti, malování na obličej od Moniky Grycové a občerstvení „do it
yourself “, kam mohl každý návštěvník přinést něco dobrého a podělit se o to s ostatními. Klaun „Točák“ si letos poprvé vyzkoušel
svůj projekt Věci se musí točit: do bazárku
věcí mohl kdokoli přispět tím, co už nepotřebuje, a naopak si koupit něco, co strašně
nutně musí mít. Výtěžek sekáče byl věnován
na provoz Výhonku.
Součástí Jurty otevřené byl i infostánek
o naší lesní, resp. přírodní školce, kde se
mohli návštěvníci dovědět vše, co je zajímalo. A nevyhnuli jsme se otázce, proč vlastně
děláme den otevřených dveří, když nemáme volná místa pro nové děti. Na školní
rok 2018/2019 máme kapacitu naplněnou
(a máme velkou radost, že je o pobyt dětí
v přírodě tak velký zájem), avšak příští rok
nám odejde část dětí do školy, a tak pravděpodobně budeme moci přijmout několik
nových „výhonků“. Den otevřené jurty je
ale především prostorem pro setkávání, a to
nejen těch, jejichž děti chodí nebo by chtěly
chodit do naší školky. Je to spíš takový malý
festival, kam lidé přichází nasát atmosféru
místa a rozhlédnout se z Výhonu do krajiny.
Festivaly organizujeme každý rok dva: na
jaře den otevřených dveří zvaný Jurta otevřená a na podzim KUKU fest – očividný festival pro malé i velké. Loňský první ročník
nás potěšil svou návštěvností i nadýchanou
podzimní náladou, a tak ho letos hodláme
uspořádat znovu. Jarní i podzimní festival
má vždy pestrý program, který je přizpůsobený dětskému publiku, ale potěší i dospělé. Snažíme se vybírat kultivované a kvalitní
umělce, ať už se jedná o divadelníky či lokální i věhlasná hudební tělesa.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se do
naší činnosti jakkoliv zapojují, ať už jsou to naše
mini-festivaly nebo provoz přírodní školky. Za
podporu děkujeme Jihomoravskému kraji, městu Židlochovice, a panu starostovi Janu Vitulovi!
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