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Hezký den, stejně jako v předešlých Kolokočičinách se i dnes dozvíte o čtení dětem v Drnovicích. 
V úterý 11. června 2013 proběhl v kulturním domě čtecí festival pro nejmenší. S laskavým svolením Uhlíře a Svěráka  
nesl název Přijíždí k nám Večerníček. 

PŘIJÍŽDÍ K NÁM VEČERNÍČEK
„Umí jenom čtyři slova: dobrý večer, dobrou noc. Každý den je říká znova, nenamluví toho moc. Koně řídí, auto řídí,  
jezdí na kole taky, je tu pro nejmenší lidi, rozdává jim letáky. Malí dopředu, větší dozadu, ruce pod bradu, přijíždí k nám 
Večerníček...“ Přijel – na koloběžce!

NA POLÍČKU V JETELÍČKU
Dvouleté děti (světlušky, berušky, čmeláci..) s maminkami zahájily čtecí festival tanečkem.

KRTEK A ZAJÍČEK 
O ztraceném zajíčkovi předčítala Helena Paráčková, učitelka místní mateřské školy.

BOLEK A LOLEK 
Pan Zbygniew W. Wawrowski, farář drnovické farnosti přiblížil dětem dva polské kluky, Bolka a Lolka a přečetl 
o jejich prázdninovém dobrodružství s rogalem.

ZAMÁVÁ ČEPIČKOU...
Čtyřleté děti s maminkami mávaly čepičkou. Na malou chvíli se z nich stali skřítci Večerníčci. 

O KANAFÁSKOVI
O zlobivém Jonášovi,  kterému se nikdy nechce spát  a jeho ještě zlobivějším kamarádovi Kanafáskovi přečetla 
pohádku Janka Holubářová, drnovická družinářka.

ZVĚDAVÉ ŠTĚŇÁTKO A OCHOTNÝ TÁTA LIŠKA
Večerníčkovi zvonil telefon. Z postele volala nemocná pohádková babička. S příběhem o zvědavém štěněti za dětmi 
místo sebe poslala pohádkového Lišáka.

CHYTRÝ BERÁNEK 
Pohádky ovčí babičky – O chytrém beránkovi si přichystaly organizátorky festivalu Eva Hrdá a Eliška Klvačová. 
Text doprovodily stínovým divadlem. Na úvod pohádky zahrál skladbu Pavlík Beránek.

HUDEBNÍ KŘOVÍ
Hudební doprovod zajistila muzikoterapeutka Petra Vinšová. S dětmi z Kolokoče nacvičila několik hudebních vystoupení, 
texty předčítaných pohádek doprovodila na hudební nástroje všeho druhu. Největší úspěch sklidila s napodobením zvuku 
kachny divoké.

PEJSEK A KOČIČKA
Pohádku  o  tom,  jak  si  pejsek  roztrhl  kalhoty,  přečetli  dětský  lékař  Alexandr  Orálek  a  dětská  zdravotní  sestra 
Světlana Šicová.

POHÁDKOVÉ ILUSTRACE
Na závěr festivalu byla na plátno promítnuta pohádka ilustrovaná dětmi z Klubíčka.  V sále byli  vyhlášeni a oceněni 
výherci  výtvarné  soutěže  na  téma „Můj  oblíbený Večerníček“.  Oceněni  byli  také  rodiče  a  prarodiče,  kteří  předčítali 
v Drnovicích dětem pohádky po celý Týden čtení a to od 1. do 7. června 2013.

Kolokočičiny vydal Kolokoč. Tvorba Eva Hrdá, foto Pavel Klvač st., Ondřej Hrdý, Lucie Slezáková a Pavlína Hȍnigová.  
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