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„Tak už je říjen, měsíc mastných kostí. V každé vsi je posvícení...“ takto začíná Baryk v přírodopise pro malé pejsky  
a velké pejskomily. Kolokočky velké pejskomilky, mají letos říjen (tedy posvícení) celý rok. Už od jara slaví pětileté výročí  
od  založení.  V tom Barykově  měsíci  mastných  kostí  se  rozhodly  uspořádat  posvícení  pro  všechny  děti  z  širokého  
dalekého okolí, a to v Kulturním domě v Drnovicích. Kdy? Sedmadvacátého. Čtyři dny na to odstartují Pochod se světýlky  
a měsíc na to už budou jen relaxovat při masážích a parafínu. Po tom všem si k narozeninám adoptují čápa. Toto se zde 
v Kolokočičinách dnes dočtete. Nejdříve se ještě podívejte, co nám předchozí dny přinesly.

DRAKIÁDA
Konec  září  nebyl  moc  příznivý  pro  pouštění  draků. 
Vítr foukal  málo  a  tak  lítali  jen  ti  kupovaní  igelitoví... 
Kdo si vlastnoručně vytvořil pořádného papírového draka 
doma, mohl se s ním na obloze pochlubit až na začátku 
října.  A  tak  se  stalo,  že  na  kolokočácké  Drakiádě 
29. září 2012 vítězně lítali zase hlavně draci z Číny. 
I tak to byl pěkný zážitek.
A špekáčky na Křivdě zase chutnaly...

HRÁTKY S BATOLÁTKY
V Kolokočovně už to žije. Rozběhly se všechny dopolední hrátky s kojenci 
a batolátky.  V  letošním  školním  roce  jsou  to  Mravenečci,  Pacičky, 
Batolata...  V pondělí  15. října 2012 od 10:00 hodin si děti od 1,5 roku 
mohou  v Herničce  pomocí  prstových  barev  vytvořit  podzimní  list. 
K dispozici budou mít zástěrky.

PŘEDŠKOLNÍM DĚTEM
už  to  taky  začalo.  Muzikoterapie,  Koločtení, 
Angličtina a hlavně turistika se Stonožkou. 
3.  října  vyrazila  Stonožka z  návsi  přes  Křivdu 
Vévozem  až  na  Vinohrady.  Byl  to  nejkrásnější 
podzimní den, na toulání krajinou jako stvořený. 
Po  cestě  bylo  přichystáno  pět  zastavení  –  dvě 
na hřišti  na  Křivdě,  jedno  ve  Vévozu,  jedno 
v Končinách a dvě na Vinohradech. Hrály se hry, 

pouštěli draci, skákalo se v pytli, poznávala zelenina a tvořila papírová stonožka.

KLUBÍČKO
I školáci už se dočkali... V září tvořili v Klubíčku Japonské Draky a Kaštanový Zvěřinec.

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI ZAČÍNÁ!
Kdy a kde? 16. 10. 2012 ve školní tělocvičně. Je určeno pro rodiče s dětmi od tří do šesti let. Bude se 
konat každé úterý od 15:45 do 16:45 hodin. Cvičení bude zaměřeno na tělesný a pohybový rozvoj dítěte, 
rozvoj  obratnosti,  rychlosti,  pohotovosti  a celkové tělesné zdatnosti  ve větším prostoru a s využitím 
tělocvičného nářadí. Také budou využívány říkadla a rytmizace, pohybové hry, akrobacie.
Zájemci se mohou hlásit Janě Liškové na mail janaliskova@mujmail.cz anebo Pavlíně Hönigové na mail 
pavlinanovotna@seznam.cz 

TAJEMSTVÍ V KOŠÍKU
Všechny děti  ve věku od 3 do 6 let  mohou přijít  také na  Tvořeníčko.  První podzimní se uskuteční 
ve čtvrtek 18. října 2012 od 16:00 hodin. Na tvořeníčku se bude povídat, ochutnávat, tvořit a malovat 
s kočkou Mickou a kouzelným košíkem. 
Na aktivitu je nutné se do úterý nahlásit Veronice Čablové na mail cablova.veronika@seznam.cz 
S sebou oblečení k umazání a dobrou náladu.

INTERAKTIVNÍ ODPOLEDNE
Už  jste  někdy  byli  na  prožitkové  výstavě?  Nemusíte  jezdit  daleko.  27.  října  se  uskuteční  v  Kulturním  domě 
v Drnovicích. 
Členské rodiny Kolokoče v těchto dnech tvoří  koláže z fotografií na téma co jim 
Kolokoč připomíná. Vymýšlejí přirovnání všeho druhu (Kolokoč jako: kolotoč, herna,  
kniha, pohyb, cesta, slepičinec, mraveniště, práce, zábava, květina a moho dalšího) 
a tato přirovnání různými výtvarnými technikami ztvárňují.  K nim vymýšlí  pro děti 
prožitky.  Obrazy  s prožitky  budou součástí  programu na Interaktivním odpoledni. 
Těšit se můžete také na Divadlo Martina Hrušky, Hudební pohádku Petry Vinšové, 
ukázky aktivit z Kolokoče, roztleskávačky, tvořivé dílny, trampolínu, lanové centrum, 
čajovnu,  zdravý  bar  a  mnoho  dalšího.  Zvány jsou  děti  všech  věkových  kategorií 
v doprovodu dospělých. K tanci a poslechu zahraje Hasanband.

POCHOD SE SVĚTÝLKY
Na 31. října plánují Kolokočky Světélkový pochod se Stonožkou. Stonožka bude v 17:00 hodin čekat všechny děti 
s baterkami, lucernami, lampiony a dalšími světýlky u kostela. Odtud vyrazí všichni společně do Končin a zpět.

VALNÁ HROMADA
Letošní valná hromada Kolokoče, plánovaná na 30. listopadu, bude pro mnohé relaxační. Sejdeme se v 19:00 hodin 
ve Stodole. Na programu bude projednání aktivit v novém školním roce a volba nového představenstva. Účast na valné 
hromadě  je  pro  každého  člena  povinná.  Abychom  si  povinnosti  zpestřili,  využijem  nabídky  zdravého  baru 
a relaxačních technik (masáže a péče o tělo), které Stodola nabízí. Po skončení valné hromady se sejdeme na handmade 
jarmarku v tělocvičně. Výtěžek z handmade produktů poputuje do vyškovské zoo na krmivo pro čápa bílého.

INFORMAČNÍK a KOLOKOČIČINY
Pokud chcete dostávat  emailem Kolokočičiny,  zaregistrujte se na mailu  kolokociciny@kolokoc.cz,  pokud máte zájem 
o další pravidelné informace z Kolokoče, zaregistrujte se na email: veronika.cablova@kolokoc.cz

Kolokočičiny vydal Kolokoč, o. s. pro děti a mládež. Tvorba Eva Hrdá, foto P. Hȍnigová, E. Hrdá, M. Tichá, H. M. Trávníčková.

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