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Milí příznivci a příznivkyně Kolokoče, 
po dlouhé odmlce jsme se vrátili  ke Kolokočičinám, emailovému zpravodaji,  ve kterém bychom vám nadále chtěli přinášet  
zprávy o pravidelných aktivitách i jednorázových akcích, o novinkách, aktuálním i plánovaném dění v Kolokoči a tyto doplnit  
o fotografie pořízené na proběhlých akcích, jak tomu bylo zvykem v dřívějších letech. 
V tomto prvním čísle již šestého ročníku rekapitulujueme události od začátku roku 2012 a přikládáme pozvánky na akce nejbližší.

TURISŤÁK PRO PRŤATA
V únoru 2012 otevřel Kolokoč novu aktivitu s názvem  STONOŽKA. Jedná se o turistický kroužek pro děti jakéhokoli věku 
v doprovodu rodičů. Tempo a chůze Stonožky jsou přizpůsobeny 3letým dětem. Stonožka vyráží jedenkrát za měsíc, vždy 
ve středu. Toulá se přírodou a okolní krajinou. Zahájena byla výšlapem ke Kašparovskému rybníku, další tůry se uskutečnily 
ke Křivé  borovici,  do  Čarodějné  zmole  za  Křivdou,  na  Budonickou  louku.  Autobusem  se  se  Stonožkou  vyrazilo  dvakrát 
do Vyškova. Poprvé na dětské dopravní hřiště, podruhé do ZOO a Dinoparku.

MUZIKOTERAPIE
Na  jaře  začal  Kolokoč  úzce  spolupracovat  s  novosadskou 
muzikoterapeutkou Petrou Vinšovou. V Kolokočovně se otevřely 
dva kurzy skupinové Muzikoterapie pro děti od 3 do 6 let. 
Děti  procvičují  sluch,  objevují  hudební  nástroje  a  zvuky, 
koordinují  pohyb s hudbou,  vyjadřují  se barvami.  I  v  novém 
školním roce  se  budou skupiny scházet  jedenkrát  za  14 dní, 
vždy ve středy a čtvrtky. Cyklus se platí na první lekci.
Na  podzim  bude  otevřen  také  kurz  pro  rodiče  s  dětmi 

od 1,5 roku.  Děti  zde  budou  objevovat  libé  zvuky  a  učit  se koordinaci  pohybů 
s dětskými říkadly. Kurz začíná v pondělí 8. 10. 2012 v 10:00 hodin. Poté bude dětem do 11:30 hod otevřena volná herna.

TÝDEN ČTENÍ DĚTEM
První týden v červnu se Kolokoč zapojil do 2. ročníku celonárodní akce nazvané 
Týden čtení dětem, kterou organizovala společnost Celé Česko čte dětem. 
Maminky tříletých dětí  si  na každý den připravily  pohádku,  někdy i  dvě,  které 
dětem hravou formou přečetly. Čtení probíhalo na mnoha veřejných místech – 
na dětských hřištích, v Kolokočovně, v tělocvičně, v mateřské škole, atd. 

KDYŽ JDE MALÝ BOBR SPÁT – CELÉ DRNOVICE ČTOU DĚTEM
Podle  Skoumalovy  písně  byl  nazvaný  čtecí  festival  v  kinosále,  který  byl  vyvrcholením 
červnového Týdne čtení  dětem v  Drnovicích.  Sešly  se  zde  osobnosti,  které  mají  blízko 
ke čtení  a  k  dětem a v přátelské  atmosféře  hlasitě  předčítaly  krátké  básničky,  příběhy, 
pohádky. Na závěr se všichni zúčastnění setkali s drnovickými literárními tvůrci. V předsálí 
kina  si  účastníci  festivalu  mohli  prohlédnout  výstavu  Koločtení  v  letech  2007  –  2012. 
Připraven  zde  byl  dětský  koutek  a  prodejní  stánky  s dětskou  literaturou  a  literaturou 
o Drnovicích.  Místní  knihovna  na  akci  věnovala  vyřazené  knihy  k  rozebrání.  V  kinosále 

zazněla Skoumalova píseň Když jde malý bobr spát, na plátně se objevil Krtek a lízátko.

ZAHRADNÍ SLAVNOST VE ŠKOLCE
U příležitosti 5tiletého výročí od vzniku Kolokoče připravily Kolokočky oslavu ve školkové 
zahradě.  Na  programu  oslav  bylo  předvedení  aktivit,  které  pravidelně  probíhají 
v Kolokočovně – Cvičení maminek s miminky, Pacičky s dětmi do tří let, ukázka Koločtení, 
Cirkusové  představení  dětí  školou  povinných.  Vyvrcholením programu  bylo  kouzelnické 
číslo Martínka Jílka, který pro každého zaměstnance školky vykouzlil krásnou růži. Oslavný 
dort se honosil nápisem: „Otevíráte náš životní příběh. Děkujeme!“ Akce se uskutečnila 
jako symbolické poděkování personálu mateřské školy za skvělou pětiletou spolupráci.

PRÁZDNINOVÉ STŘEDY
Každou prázdninovou středu se rodiče s dětmi scházeli  v zámecké zahradě a užívali 
herních prvků zde umístěných. 
Odtud se vyráželo na zmrzlinu anebo do kina na kolokočáckou trampolínu. 

ÚKLID V KOLOKOČOVNĚ
Na přelomu srpna a září proběhl generální úklid v Kolokočovně a přilehlých prostorách. 
Herna, výtvarná dílna i  kuchyňka jsou přichystány k užívání v novém školním roce. 
V kuchyňce  jsou  maminkám  a  vedoucím  aktivit  k  dispozici  nástěnky  s čerstvými 
informacemi. Většina aktivit se rozběhne v říjnu 2012.

AKTUALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK právě probíhá
Na webových stránkách Kolokoče je již umístěn program pro školní rok 2012/2013program pro školní rok 2012/2013. Dopolední aktivity pro rodiče 
s dětmi na rodičovské dovolené poběží dál ve stejných časech jako loni. Ostatní aktivity také zůstávají. 
Novou aktivitou je CvičeníCvičení  s rodiči pro děti 3 – 6 let,s rodiči pro děti 3 – 6 let, které povedou Jana Lišková a Pavlína Hȍnigová. S největší 
pravděpodobností bude obnovena též Angličtinka sAngličtinka s  PatchemPatchem, kterou povede Andrea Zemánková.
Na www.kolokoc.cz jsou aktualizovány vizitky členů představenstva a vedoucích jednotlivých aktivit. Doplněna 
je také záložka Projekty, kterou naleznete v levém sloupci. 
V pravém sloupci brzy naleznete odkazy na organizace, se kterými úzce spolupracujeme. V nejbližších dnech 
přibude na webu záložka  Tipy na výlet, ve které budete moci naleznout tip na procházku v okolí. Zařazovat 
budeme procházky, které jsou schůdné s kočárky a odrážedly a zvládnou je i tříleté děti.

NOVÉ ČLENSKÉ PŘIHLÁŠKY A PRŮKAZKY
V  současné  době  se  v  Kolokoči  připravují  nové  členské  rodinné  přihlášky doplněné  o  informace  z  oblasti  poučení 
o bezpečnosti na akcích. Členství zůstane 50,- Kč za dítě na školní rok. Po zaplacení dostane rodina členskou průkazku, kterou 
se bude moci na akcích Kolokoče v případě potřeby prokazovat.  Na základě této průkazky zůstává vstup do Kolokočovny 
pro členy 10,- Kč, pro nečleny 30,- Kč za dítě. Vyplnit přihlášku a zaplatit členství lze každý čtvrtek od 16:00 do 16:40 hod 
v Kolokočovně.

PŘIPRAVUJEME A ZVEME
Předkládáme vám nejbližší akce Kolokoče. Zapište si do diáře:
DRAKIÁDA –  29.  9.  od  15ti  hodin  za  hřbitovem,  po  akci  bude  následovat  táborák 
s opékáním buřtů na Křivdě.
BURZA ZIMNÍHO OBLEČENÍ – 4. 10. od 16:00 do 18:00 hod výběr, 5. 10. 15-19 hod 
prodej,  6.  10.  od  8:00  do  9:00  výdej  neprodaného oblečení.  Maminky,  které  můžete 
pomoci s organizací burzy, hlaste se Peťce na email petrunkaslezak@seznam.cz 
INTERAKTIVNÍ ODPOLEDNE – 27. 10. v Kulturním domě formou prožitkové výstavy, 
tvořivých dílniček a představení. Kartony na tvorbu koláží si vyzvedněte u Evy Hrdé.
VALNÁ HROMADA KOLOKOČE – v pátek 30. 11. 2012 ve 20:00 hodin ve Stodole v Drnovicích. Valná hromada bude spojena 
s předvánočním handmade jarmarkem. Pro všechny členy je účast povinná.

Kolokočičiny vydal Kolokoč, o. s. pro děti a mládež. Tvorba Eva Hrdá, foto P. Hȍnigová, P. Klvač, E. Hrdá a J. Schűtzová.

Kontakt:  Drnovice č. 577, tel: 734 484 160, mail: marcela.dvorak@seznam.cz, IČ: 285 51 516, č. ú. 35-9235810287/0100, www.kolokoc.cz  
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