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7. ročník

Krásný začátek nového roku 2013 všem členům a přátelům Kolokoče přejem. První číslo sedmého ročníku obsahuje
rekapitulaci akcí, které v Kolokoči proběhly v loňském roce, dále fotovzpomínky na akce v závěru starého a v úvodu
nového roku, plus několik důležitých informací
KOLOKOČÁCKÁ KONDICE
V místním a regionálním tisku se můžete dočíst, že „Kolokoč je ve velmi dobré
kondici“. A je tomu opravdu tak. K 30. 11. 2012 měl celkem 71 členských
rodin. V loňském kalendářním roce běželo v Kolokoči celkem
20 pravidelných aktivit, z toho jich sedm bylo pro děti do 3 let, šest aktivit
pro děti od 3 do 6 let, dvě aktivity pro děti od 6 let, dvě aktivity pro dospělé
a tři bez omezení věku. 13 aktivit probíhá jednou týdně, 2 aktivity 1x za 14
dní, 4 aktvity 1x měsíčně a jedna aktivita 4x ročně.
Ani jednorázových akcí nebylo v tomto roce zrovna málo. Jak řekla
Marcela Dvořáková, naše sdružení je na úrovni nikoli dědiny, ale města.
Brna minimálně...
Kolokoč v roce 2012 zorganizoval 28 akcí, (kulturní akce, přednášky, brigády, výlety, filmová a divadelní
představení, soutěže aj.) z toho 25 pro veřejnost a pouze 3 „pro sebe“.
VALNÁ HROMADA
V pátek 30. listopadu 2012 se sešli členové Kolokoče na valné hromadě, kde zrekapitulovali akce a aktivity
uskutečněné v předešlém roce, odsouhlasili programové a finanční plány na rok 2012/2013 a zvolili nové členky
představenstva. Valná hromada Kolokoče proběhla v Drnovicích ve Stodole. Přišla nadpoloviční většina členů.

JARMARK
Po valné hromadě následoval jarmark ručně vyráběných produktů. Výtěžek z prodeje poputuje na jaře na krmivo
pro čápa bílého do vyškovské zoo. Jinými slovy, Kolokoč coby mateřské centrum, adoptuje čápa, který nosí děti...
Výrobků se sešlo mnoho, prodalo se vše a tak se ten náš čáp dobře bude mít.

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
Jako každý rok uskutečnilo se Předvánoční setkání. Kolokoč prezentoval výtvarné práce dětí, které se zúčastnily
soutěže Příroda kolem nás, kterou loni vyhlásilo občanské sdružení Drnka. Hned několik kolokočáckých prací se
umístilo na předních místech. Děti z Kolokoče předvedli krátké pásmo v hanáčtině, do kterého zapojili i stréčka
Pavla.

VÁNOCE NA VSI
Poslední společnou akcí Kolokoče, Drnky a Obecního úřadu v loňském roce byly Vánoce na vsi. Konal se pátý
ročník. Účastníci už zažili kdejaké počasí včetně silného mrazu, tentokrát pršelo. Promáčené noty a zpívání pod
deštníkem, to tu ještě nebylo.

ZIMA SE STONOŽKOU
Děti ze Stonožky si užily sněhu a před Štědrým dnem nezapomněly nakrmit zvířátka v lese. Doprovázel je lesní
myslivec Václav Liška, který dětem vysvětlil, čím je vhodné zvířátka krmit.

MAŠKARNÍ BÁL
Letošní maškarní bál pro děti se nesl v netradičním duchu. Bez tomboly. Muzika a soutěže s Žížou a Fifem. Přestože
účast nebyla taková jako v předešlých letech, shodli se asi všichni, že atmosféra byla jednoznačně nejlepší za léta,
po která organizace plesu Kolokoči náleží. Kulisu na plese tvořila prezentace fotografií s názvem KOLOKOČ
V PŘEVLEČENÍ – sesbírané fotografie za pět roků, na kterých jsou vyobrazené Kolokočky a jejich děti coby
čarodějnice, pavoučí ženy, královny, víly, loupežníci a jiné bytosti. Novinkou byl také zdravý bar od Stodoly.
A největší úspěch sklidil prodej cukrové vaty v předsálí. Děti se ještě doma olizovaly až za ušima.

MUZICÍROVÁNÍ
V lednu probíhalo v Kolokočovně muzicírování s Petrou Vinšovou. Další kurz se rozběhne od března a to ve čtyřech
skupinách. Veselé muzicírování s mámou nebo tátou pro děti od 1,5 roku do tří let a pro děti od tří do šesti let, dále
tvořivé hudební dílny pro děti mladšího školního věku a relaxační muzikoterapie pro dámy a pány (bez dětí).
Rozpis jednotlivých kurzů včetně cen bude možno v průběhu února najít na webu Kolokoče.
Nově se koordinátorkou muzikoterapie v Kolokoči stává Pavla Hőnigová. V případě zájmu anebo dotazů ji
kontaktujte na emailu pavlinovotna@seznam.cz.

PRÁZDNINY
Upozorňujeme, že v době jarních prázdnin, tj. od 11. do 15. února 2013 se v Kolokočovně pravidelný program
NEKONÁ.

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ
Opět se v Kolokočovně rozjíždí těhotenské cvičení. Nastávající maminky informujte se u Evy Jílkové na emailu:
eva.jilkova@centrum.cz.
Kolokočičiny vydal Kolokoč, o. s. pro děti a mládež. Tvorba a foto Eva Hrdá, foto dále Pavel Klvač mladší a Pavlína
Hȍnigová. Příští Kolokočičiny budou monotematické. Vytvoříme fotodokumentaci na téma Kolokoč
v převlečení.
Kontakt: Drnovice č. 577, tel: 734 484 160, mail: kolokociciny@kolokoc.cz, IČ: 285 51 516, č. ú. 35-9235810287/0100,
www.kolokoc.cz

