
Číslo 5/2013 květen 7. ročník

Hezké květnové dny s Kolokočičinami. Dnes vám připomeneme, že máte malovat obrázky do soutěže a že nás čekají  
indiánské a taky čtecí dny. Kromě toho v Kolokočičinách nalezente pozvánky na nové kurzy, semináře a aktivity.

ČARODĚJNICE
Letos prošlo Čarodějnou zmolou celkem 120 dětí120 dětí. Je to nejvíce za celou historii Kolokoče. 

KOČÁRKOVÝ FITNESS
Kolokoč zve všechny akční a sportovně založené maminky na KOČÁRKOVÝ FITNESS – FITMAMI. 
Jde o  cvičení s kočárkem pro maminky s dětmi, speciální aerobněposilovací trénink, při kterém procvičíte 
nejen celé tělo, ale užijete si i spoustu zábavy, a to ve společnosti vašich dětí.
Je možno vyzkoušet  tří  ukázkových hodin  ZDARMA a  to  od středy 15.  5.  do  pátku 17.  5.  každý den 
od 8:30 hodin  do  9:30  hodin.  Bližší  inoformace  naleznete  na  pozvánce  na  webu  Kolokoče.  V  případě  zájmu 
se hlaste Evě Jílkové na telefon 604 550 781.

ROZVOJ EMOČNÍ INTELIGENCE – cesta ke spokojenosti a úspěchu u dětí do 3 let
Kolokoč zve dále na seminář o emocích a emoční inteligenci jako pomocníkovi při komunikaci s ostatními lidmi. 
Uskuteční se 28. 5. 2013 od 10:00 do 12:00 hodin v Kolokočovně. Seminář stojí 320,- korun, je nutné se na nějje nutné se na něj  
předem přihlásit Veronice Gábrové předem přihlásit Veronice Gábrové na tel: 723 284 266 nebo na email veronika.gabrova@seznam.cz 

ZNAKOVÁ ŘEČ PRO BATOLATA 
V Kolokočovně proběhne také  dvouhodinový kurz vedený certifikovanou instruktorkou programu Baby signs 
zaměřený na znakování batolat. Dozvíte se kdy a jak se znakováním začít, jak rozpoznat známky pokroku. Seminář 
je placený, stojí 879,- korun, cena zahrnuje veškeré kompletní sady materiálů.  Hlásit se můžete taktéž VeroniceHlásit se můžete taktéž Veronice  
GábrovéGábrové na tel: 723 284 266 nebo na email veronika.gabrova@seznam.cz 

INDIÁNI 
Připomínáme,  že  se  blíží  akce  Indiánská  výprava  pro  rodiny  s  dětmi 
každého  věku.  Jedná  se  o  akci  na  celé  odpoledne.  Akce  je  ZDARMA 
pro členy. Celé odpoledne stráví rodiny s děmi venku, proto se uskuteční 
pouze za příznivého počasí. Sraz v 11 hodin u kostela Sv. Vavřince. Odtud 
se  v  indiánských  převlecích půjde po asfaltové cestě  do Končin  a  dále 
okolo Kněžího háje na Včelnici.  Po cestě bude několik stanovišť s úkoly 
pro děti. Úkoly budou v duchu indiánského ražení. Na akci je potřeba se 
přihlásit Petře Slezákové na email petrunkaslezak@seznam.cz Zajištěno 
je občerstvení, trampolína, také  příjezd pravých Indiánů, střelba z luku, ze 
vzduchovky, výtvarná dílna, lanové centrum apod.

PROGRAM TÝDNE ČTENÍ
Opět se zapojujeme do celorepublikového Týdne čtení od 1. do 7. června 2013. 
V tomto týdnu budeme číst předškolním dětem pohádky na veřejných místech a to 
vždy  v odpoledních  hodinách  –  po  školce  v  15:45  hodin.  V  současnosti  vzniká 
rozvrh, který bude brzy upřesněn a vyvěšen na webu.
1. 6. sobota – Hana Macháňová TrávníčkováHana Macháňová Trávníčková – hřiště na Křivdě
2. 6. neděle – Viera MižákováViera Mižáková – Stodola
3. 6. pondělí – Eva Hrdá a Eliška Klvačová Eva Hrdá a Eliška Klvačová – Budonická louka
4. 6. úterý – Hana Špaňhelová, Jitka BébarováHana Špaňhelová, Jitka Bébarová – Kolokočovna
5. 6. středa – Pavlína HPavlína Hőőnigová, Jana Liškovánigová, Jana Lišková – hřiště před Kolokočovnou
6. 6. čtvrtek – Petra SlezákováPetra Slezáková
7. 6. pátek – Jana SchJana Schϋϋtzovátzová
Celá akce vyvrcholí čtecím festivalem. Uskuteční se v úterý 11. června v Kulturním 
domě v Drnovicích za oponou. Letošní čtecí festival proběhne ve stejném pojetí jako 
loňský  (Bobři..),  tentokrát  je  tematicky  zaměřen  na  večerníčky.  S  laskavým 
svolením Svěráka a Uhlíře nese název: Přijíždí k nám Večerníček.
Do  Týdne  čtení  se  v  Kolokoči  zapojí  kromě  rodičů  předškolních  dětí  také  rodiče  nejmenších  dětí.  Ve  středu 
5. 6. přečtou maminky pohádku  v Mravenečcích. V případě, že se budete chtít zapojit se čtením  i v dalších 
aktivitách (Pacičky, Batolata, Těhucvičení, Klubíčko, Cvičeníčko, Tvořeníčko..),  nahlaste se Evě Hrdé na email: 
efca.hrda@seznam.cz Zařadíme také vaši pohádku do rozvrhu.

SOUTĚŽ STÁLE TRVÁ
Až  do  konce  květnado  konce  května můžete  s  dětmi  malovat  obrázky 
na téma Večerníček.
Soutěžní  obrázky  budou  vystaveny  na  čtecím  festivale 
v kulturním  domě.  Výherci  zde  budou  odměněni  diplomy 
a drobnými cenami.  
Malovat  můžete  jakýkoli  večerníčkový  motiv.  ObrázkyObrázky  
podepište  a  odevzdejte  Martině  Tichépodepište  a  odevzdejte  Martině  Tiché anebo  podepsané 
ponechejte na okně ve výtvarné dílně Kolokočeponechejte na okně ve výtvarné dílně Kolokoče.

SOUTĚŽE DRNKY
Pokud vás baví soutěžit, určitě se zapojte také do soutěží našeho spolupracujícího sdružení Drnka.
Drnka  vyhlásila  dvě  soutěže  –  výtvarnou  a  fotografickou,  uzávěrka  obou  soutěží  je  30.  září  2013. 
Téma „Zvířata kolem nás“. 
Bližší informace v aktualitách na webových stránkách Kolokoče.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VE STODOLE
Potřebujete řešit hlídání dětí na prázdniny? Stodola, se kterou Kolokoč úzce spolupracuje, organizuje po celou dobu 
letních prázdnin  Příměstské tábory pro děti  od 3 do 8 letPříměstské tábory pro děti  od 3 do 8 let.  Více informací  se dozvíte přímo ve Stodole anebo 
na webu Stodoly  www.stodoladrnovice.cz.

Kolokočičiny vydal Kolokoč. Tvorba Eva Hrdá, foto Hana Kunhartová, Martina Tichá a Pavlína Hȍnigová.  

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