
Číslo 3/2013 březen 7. ročník

Hezký den, k březnovým Kolokočičinám si přichystejte diář. Je v nich tolik pozvánek, že si je určitě nezapamatujete. 

MUZICÍROVÁNÍ 
V březnu se v Kolokoči rozběhly tři skupiny veselého muzicírování s mámou nebo tátoutři skupiny veselého muzicírování s mámou nebo tátou (pro děti od 1,5 do 6ti let) 
a jedna  hudební dílna pro děti mladšího školního věkuhudební dílna pro děti mladšího školního věku. Náplní všech skupin je práce s hudbou a rytmem, hraní 
na netradiční hudební nástroje a relaxace. Muzicírování je určeno všem bez ohledu na hudební vzdělání a talent.
Lekci relaxační muzikoterapie si vyzkoušeli i rodiče bez dětíLekci relaxační muzikoterapie si vyzkoušeli i rodiče bez dětí. V případě zájmu je možno lekci jednorázově zopakovat 
anebo vytvořit skupinu rodičů pro muzikoterapeutická setkávání, která by probíhala vždy po domluvě 1x v měsíci.
Zájemci se mohou hlásit Pavle Hönigové na email pavlinovotna@seznam.cz 

ZAHÁNĚNÍ ZIMY SE STONOŽKOU  
27. března 2013, na Škaredou středu - dávno po Smrtné neděli, vyrazili rodiče a děti se Stonožkou odhánět zimuse Stonožkou odhánět zimu. 
Vzhledem k aktuálnímu počasí se zmíněnému zpoždění ani nikdo nedivil. 
Ručně vyrobenou Smrtku jsme odnesli  a hodili  do potoka v Kašparově. Naštěstí nebylo zamrzlo, nicméně moc 
daleko neuplavala a tak nás zima dále štípe do nosu.

Kroužek Stonožka je kapacitně omezen a v současnosti naplněn. Od září budeme nabírat nové zájemce (tj. děti 
s rodiči). Hlásit se můžete Evě Hrdé (efca.hrda@seznam.cz), Haně Macháňové Trávníčkové (hanka177@seznam.cz) 
nebo Elišce Klvačové (almostholly@gmail.cz).

CVIČÍ RODIČE I DĚTI  
Velkou oblibu má v poslední době cvičení rodičů s dětmi (3 – 6 roků)cvičení rodičů s dětmi (3 – 6 roků) ve školní tělocvičně. Koná se každé úterý 
od 16ti  hodin.  Cvičební  lekce  je  rozdělena  do  několika  částí  –  nástup,  rozběhání,  rozcvička,  cvičení  s  míči 
a s nářadím,  pohybové hry,  nechybí  cvičební  pozdravy.  V případě zájmu se můžete obracet  na Janu Liškovou 
janaliskova@mujmail.cz a Pavlu Hönigovou pavlinovotna@seznam.cz.

NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE ZÚČASTNIT SE
V letošním roce se  Kolokoč  zúčastnil  dvou celostátních  výtvarných soutěží. 
„Plakát Celé Česko čte dětem 2013Plakát Celé Česko čte dětem 2013“ byl název soutěže, do které se zapojily 
děti z Klubíčka. Soutěže se zúčastnilo celkem 1370 obrázků. Kolokočácké se 
neumístily na předních místech, krásné však byly. 
Další  soutěž  s  názvem  „Umění  recyklaceUmění  recyklace“  vyhlásil  časopis  Creative  Amos. 
Do soutěže  se  měly  zasílat  ručně  vyrobené  věci  z  recyklačních  materiálů. 
Kolokoč přihlásil ručně vyrobený papírový Betlém, který byl před lety vytvořen 
ze  starého  použitého  kartonu,  juty,  špejlí,  vaty  a  roliček  od  špulek  z  nití. 
Kolokoč byl zařazen do soutěže a obrázek Betlému byl otištěn v březnovém čísle časopisu.
Již bylo odstartováno pokračování obou soutěží a tak mají děti z Klubíčka a celého Kolokoče opět co na práci.

JDEME S DRNKOU K BAŽINĚ 
Vypadá to, že tradiční jarní putování Drnky k drnovickému mokřadu Žumpy 
bude  letos  v netradičním  počasí.  Nevadí,  Kolokoč  vyrážíKolokoč  vyráží za  sucha,  deště, 
mrazu i  sněhu. Sraz máme  veve  13:3013:30  hodinhodin na parkovišti  naproti  Obecnímu 
úřadu. U Žump proběhne vystoupení Jana Kačera na didgeridoo, od 15 hodin 
bude  program  pokračovat  v  kulturním  domě  slavnostní  vernisáží  dvou 
fotografických výstav. Přijede světoznámý fotograf Jindřich Štreit s výstavou 
„Vesnice  mezi  světlem  a  tmou“.  Studenti  KES  FSS  MU  v  Brně  představí 
výstavu „Socialismus v obcích mikroregionu Drahanská vrchovina“. Pozvánka 
na akci je přílohou těchto Kolokočičin. Přijít můžete podpořit také Drnka krámek pro malé a velké slečny. Již léta jej 
zde provozují  členky Drnky a Kolokoče Teta Elina a Efča Klfča. Za dobročinným účelelm budou prodávat opět 
výrobky šité na starých šlapacích strojích.

ČARODĚJNÁ ZMOLA
Každoroční  Čarodějná  zmola  opět  30.  dubna  od  15:00  do  17:00  hodin.  Bude  předcházet 
tradičnímu turnaji drnovických spolků ve volejbale a pálení čarodějnic. 
Start nahoře na začátku zmole u posedu. Dostanete se okolo hřbitova po asfaltové cestě mezi 
poli směrem k Žumpám (viz. mapka na webu Kolokoče).
Kolokoč s Drnkou ve spolupráci s dobrovolnými hasiči připraví pálení čarodějnice na Křivdě.
Pálit se začne po setmění.
S sebou špekáček a pytel odvahy.

INDIÁNSKÁ VÝPRAVA
Vzpomínáte  na  Loupežnickou stezku?  „Pod dubem,  za  dubem,  my si  na  tě 
počíháme...“ v loupežnických maskách děti i dospělí okolo Žump a Obrázku až 
na Včelnici. A co tam? Trampolína, guláš, lanové centrum, rytíři, občerstvení. 
Letos ve stejném ražení proběhne Indiánská výprava a to 8. 6. 2013Indiánská výprava a to 8. 6. 2013. Sraz bude 
v 11 hodin  u  kostela.  Půjde  se  pěšky  na  Včelnici  (2,5  km,  cesta  vhodná 
pro kočárky), po cestě budou přichystány pro děti úkoly v duchu indiánského 
dobrodružství. Už chystejte indiánské převleky a hlaste se Petře Slezákové na 
email petrunkaslezak@seznam.cz  Přihlášení na akci je nutností!

PŘIJÍŽDÍ K NÁM VEČERNÍČEK 
Celé  Drnovice  čtou  dětem.  Pohádky,  básničky,  hádanky  a  písničkyPohádky,  básničky,  hádanky  a  písničky.   Druhý 
ročník malého čtecího festivalu,  jemuž předcházel loňský s názvem Když jde 
malý bobr spát. Uskuteční se v úterý 11. června 2013 v 17 hodin v Kulturním 
domě za oponou. Pod jevištěm bude připraven dětský koutek, čajovna, prodej 
horkých  vaflí,  výstava  dětských  výtvarných  děl  a  prodejní  stánek s  dětskou 
literaturou. Předčítat budou lidé z Drnovic, kteří mají blízko ke čtení a k dětem: 
Eliška  Klvačová a  Eva Hrdá  (lektorky  Koločtení),  Helena  Paráčková  (učitelka 
MŠ), Janka Holubářová (vedoucí školní  družiny), P. Zbygniew W. Wawrowski 
(farář  drnovické  farnosti),  Antonie  Dvořáková  (drnovická  divadelnice), 

Alexandr Orálek a Světlana Šicová (dětský lékař a dětská zdravotní sestra), Pavel Klvač (předseda o.s. Drnka). 
Stejně jako v loňském roce čtený text hudebně podbarví muzikoterapeutka Petra Vinšová.  Akce proběhne pod 
záštitou celonárnodní kampaně Celé Česko čte dětem. Na akci není potřeba se hlásit.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI 
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti! Téma:  VEČERNÍČEKVEČERNÍČEK. Zúčastnit se mohou děti všech věkových kategorií. 
Kreslit, malovat i jinak výtvarně ztvárnit mohou postavičku Večerníčka anebo jakoukoli večerníčkovou pohádku. 
Ze soutěžních obrázků bude vytvořena v červnu výstava na čtecím festivale v kulturním domě. Na této akci budou 
také  předány  ceny  výhercům.  Hotová  dílka  můžete  předat  nejpozději  na  konci  května  Evě  Hrdé  anebo 
Martině Tiché. Více informací k soutěži naleznete brzy na webu Kolokoče.

Kolokočičiny vydal Kolokoč. Tvorba a foto Eva Hrdá, foto dále P. Hȍnigová, P. Klvač. Plakátky namalovala Martina Tichá. 

Kontakt:  Drnovice č. 577, tel: 734 484 160, www.kolokoc.cz mail: kolokociciny@kolokoc.cz,   
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