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KAMARÁDI

Zprávy z Kamarádů
Kamarádi, stejně tak jako již několik let, zahájili letošní školní rok
Pohádkovým lesem. Ráno nás z postelí vytáhlo sluníčko, takže cesta za
dobrodružstvím byla příjemná a rychle utíkala. Na děti čekalo mnoho pohádkových postav. Největší ovace si zasloužili loupežníci, kteří na děti
čekali v Konopase. Ale i ostatní pohádkové postavy si našly své obdivovatele. Velký dík patří všem malým i velkým, kteří nám Pohádkový les pomohli připravit. Že tato práce má smysl ukázala i vysoká návštěvnost. Přišlo přes 500 lidí. A na závěr jedno malé doporučení. Dospělí, čtěte dětem
pohádky, nebo se na ně alespoň dívejte se svými dětmi. Jak ukázal pohádkový kvíz, tak znalosti dospělých velice pokulhávají za těmi dětskými.
Kamarádi měli září velice rušné. Hned po Pohádkovém lese připravily
maminky z rodičovského centra Vendelín Burzu dětského oblečení. Ta si
získala takovou popularitu, že nám za chvíli nebudou stačit prostory kina.
Na jaře se opět setkáme, tentokrát na burze jarního a letního oblečení.
Ti z Vás, kteří zavítali v sobotu na posvícenský jarmark na náměstí, mohli navštívit náš prodejní stánek. Zde jste si mohli zakoupit některý
z výrobků od našich dětí a vedoucích. Mohli jste si nechat namalovat něco
na obličej, nebo jen tak
se pokochat zručností
šikovných rukou. Nakupující podpořili naše
sdružení. Všem moc
děkujeme.
Další akce, která se
chystá, je první Bleší
trh. Jakou si získá oblibu, teprve zjistíme. Přijďte nás podpořit v době od
12. do 16. října do minigalerie na náměstí.
A v neposlední řadě zahájili, svou činnost v letošním školním roce pravidelné kroužky. Mláďátka letos budou putovat podmořským světem.
Do kroužku se přihlásilo mnoho nových dětí, takže v době psaní tohoto
článku byla již kapacita téměř zaplněna. V klubu starších Kamarádů jsou
ještě volná místa. Program je přizpůsoben starším dětem (od cca 12), takže
hry jsou náročnější. Program na září byl zatím velice pestrý – od spaní
v klubovně, návštěvy kina, až po hraní Nintendo her v kladenském
Labyrintu.
Ve čtvrtek odpoledne se scházejí děti v turistickém kroužku. V roce
2011 hrají celoroční hru „Přírodo, nezlob se“. Pokud to počasí dovolí,
tráví děti, co nejvíc času venku, v přírodě.
Své první návštěvníky přivítala také Předškolička pro maličké děti.
Ta je otevřená každý den.
Děti od 2 do
6 let zde tráví volný čas bez maminky. Učí se samostatnosti
a především si zvykají být bez rodičů.
Jak jste si mohli přečíst, tak Kamarádi nezahálejí. Abychom
mohli toto všechno pořádat, musíme shánět peníze, abychom
mohli zaplatit vedle nájmu a energií také např. výtvarné potřeby,
různé poplatky, hračky, knihy a další potřebné věci na schůzky
a další akce. Musíme velice poděkovat všem velkým i malým
dárcům a sponzorům. Ti podporují buď jednotlivé akce, nebo
sdružení jako celek. Velký dík patří zastupitelům města Stochov,
paní Aleně Uhlířové - Potraviny, manželům Kirpalovým – Bambuča Café, firmám Webcat, KLFree net, KM Stav, Bekivo, Nestlé
Culinary Team, Lekin s.r.o. – Lékárna Stochov, RokaKladno,
BMTech a mnoha dalším drobným dárcům. Děkujeme a zveme
Vás na další akce Kamarádů.
Zvlášť bych chtěla poděkovat pracovníkům DK Stochov,
především panu Barochovi a paní Benešové. Díky jejich ochotné
pomoci můžeme pořádat mnoho pěkných akcí pro děti i dospělé.
Za Kamarády S. Filipová

