Vánoční Klokaní nadělení
CO jE – iN

„JEŽÍŠ VŠAK ŘEKL: NECHTE DĚTI A
NEBRAŇTE JIM JÍT KE MNĚ; NEBOŤ
TAKOVÝM PATŘÍ KRÁLOVSTVÍ
NEBESKÉ."

Klub Klokan
ÚTERÝ : 14:30 – 17.00
Klub Adámek
STŘEDA :
9:30 – 11:00
Klub Ponorka
STŘEDA : 17:00 – 20:00
ČTVRTEK : 17:00 – 20:00
Šikovné ruce
STŘEDA : 15:00 – 17:00
Keramika
ČTVRTEK : 15:00 – 17:00
Keramika pro dospělé
. STŘEDA : 19:00 – 21:00
A CO DÁLE
ROYAL RANGERS
PONDĚLÍ : OD 16:OO

Optimistický vstup do nového roku 2007 přejí děti a kolegové z DC KLOKAN T.CH..
Jak to bylo s Klokanem
Milí, krásní a občas i bohatí přátelé, jak

Klub Klokan jede a jede v tempu

je zvykem a ten je - jak

závratném. Pro děti připravil v létě

známo -

železná košile, konec každého roku s

pětidenní program pod názvem

sebou

„Melounová párty“, během něhož jsme

nese

i

nutnost

hodnotit

–

přehodnotit – zařadit a popřípadě i
vyhnout se chybám minulým.

mohli oslovit kolem 80 dětí.
Členové týmu se podíleli na festivalu

„Vo tom ani šáteček!“ jak říká náš

Namax ve Varnsdorfu, kde jsme

věčný zachránce věcí praktických Jirka

pomáhali při realizaci programů

Camfrla.

primární prevence a akcí pro děti.

A jak to bylo s námi…

Bylo nám to málo, a tak pro děti ve

Kromě týdenních pravidelných aktivit,
které

mohly

fungovat

díky

ochotě

„malých velkých žen“, jsme mohli
např. přivítat studenty z biblické školy
z USA,

kteří

vytvořili

program

pro

Šluknově připravila stanice AC ve
spolupráci s naším centrem „Kidsquest“
a Tygr TJ zanechal nezapomenutelný
dojem snad u všech dětí.
Mohli jsme přivítat i novou členku týmu

hodiny angličtiny na místních středních

Jarmilu Kačerovou - s Miluškou

školách. Je zbytečné popisovat jeho

Křivánkovu vedou klub Adámek pro

úspěšnost. Na neformální setkání jsme

maminky s mrňaty. V předvánočním

navázali ještě neformálnějším v klubu

období spolu s dětmi vytvořily program

Ponorka. Alespoň jsem mohla vyzkoušet

a potěšily babičky a dědy v domově

a následně smutně zjistit, že první

důchodců.

lekce

z angličtiny

mi

asi

nebudou

stačit, jak jsem mylně předpokládala, a
ani fráze „I

love you“ mě bohužel

nezachránila ☺. Pan učitel Ježek, co
nás v centru učil angličtinu, by ze mě
asi neměl radost .
Někdy se nedaří a ani nám se moc
nedařilo v klubu koncem roku. Ale
nezoufáme a

případné pády bereme

jako výzvy pro nové začátky - a tak se
těšte, leden patří nám!

Málem jsem zapomněla na skvělou
ženskou Miry Váchovou, díky níž
nejenže máme krásnou keramiku, ale i
nové večerní kurzy pro dospělé.
Je krásné se na této práci podílet a
ještě krásnější je vidět všechny ty děti
a mladé lidi, kteří se u nás cítí dobře a
pro něž můžeme být majákem v každé
životní situaci.

Jak se žije !?

DĚKUJEME NAŠIM
SPONZORŮM A DONÁTORŮM

Takové jsme my –
malé velké ženy .
Kontakty :

Velice děkujeme Vám
všem, kteří jste nás
podpořili, podporujete
nebo jste se rozhodli
podporovat materiálně či
finančně, i Vám, kteří
nám poskytujete
duchovní podporu.
Zvláště pak děkujeme
Všem dobrovolníkům :)
•

KRAJSKÝ ÚŘAD
V ÚSTÍ NAD LABEM

•

MĚSTO ŠLUKNOV

•

NADACE
EURONISA

•

TEEN CHALLENGE

•

M- STUDIO
RUMBURK

•

APOŠTOLSKÁ
CÍRKEV Varnsdorf

•

NADACE DOBRÉ
DÍLO sester
sv.Karla
Boromejského

•

TEEN CHALLENGE
ČR

Janě Markvartové, Václavu
Radoši, Zdeně Dostálové,
Jarmilce Kačerové, Daně ? z
keramiky a novému členu
Václavu Reichovi.

1. Natálie Faloutová
Vedoucí dětských
programů
Kontakt: 603475136
2. Miroslava Váchová
Vedoucí keramické dílny
Kontakt : 777278926
3. Bc.Marcela Postlerová
Projektová činnost
Primární prevence
Klub pro mládež
Kontakt : 737582421
4. Klára Fabiánová
Vedoucí výtvarné dílny
Kontakt : 739524790
5. Miloslava Křivánková
Vedoucí programu pro
maminky s dětmi
Kontakt : 739584225
E-mail:
centrumklokan@seznam.cz
www.bulet-in-cz.estanky.cz

Jak nám pomoci žít !

PS: a to není poslední Klokaní
psaní - ještě uvidíte!

Bankovní spojení :
923098309/0800 u Čs.
spořitelny,pobočka Šluknov
var.symbol: 9999

Investujeme do budoucnosti !

za co se modlit :
-

-

za nové , teplé a světlé
prostory nebo za
možnost komplexní
rekonstrukce DC Klokan
finance pro zajištění
provozu na rok 2007
abychom mohli být
živým odrazem Boží
milosti a v životech
všech , kteří nás
navštěvují

Za Dětské centrum Klokan Teen Challenge Šluknov připravila m.post.

