MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU 2018
Pozvání nejen pro malé i velké výtvarníky

Letošní - 23. setkání ke Dni dětí a na závěr školního roku – „Malování na
chodníku 2018“ se koná druhou sobotu v měsíci červnu.
Sejdeme se opět v Náboženské obci Církve československé husitské v Kolíně,
a to v sobotu 9. června 2018 v 10 hodin. Sraz je přímo v našem Husově sboru na Husově
náměstí se sochou Mistra Jana Husa od Františka Bílka
Zvolené téma: 100. výročí založení samostatného Československa ( 1918 – 2018 )
je doprovázené slovem žalmisty: „Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem.“ Žalm 33, 12
Ve své tvůrčí aktivitě budeme propojovat význam nejbližších vztahů ve vlastní rodině,
v církvi i v celém národě. Děti si užijí den naplněný malováním, hudbou, zpěvem, různými
pohybovými hrami a vzájemným kamarádstvím.
I v letošním roce celou akci poctil svou záštitou místostarosta města Kolína
PhDr. Tomáš Růžička, MPA.
Jako obvykle chystáme pro všechny zúčastněné bohaté ocenění: pamětní listy,
hodnotné knížky, omalovánky, keramické pamětní medaile, různé povzbudivé tisky Brněnské
tiskové misie, organizace Šíření Písma svatého a rovněž občerstvení k doplnění nových sil.
Protože v Kolíně se právě v této době od 8. do 10. června koná tradiční mezinárodní
festival dechových orchestrů - 55. ročník „Kmochův Kolín“ - odpoledne po 14. hodině se
půjdeme podívat na tradiční slavnostní průvod všech muzikantů a tanečních souborů
včetně oblíbených mažoretek, které přijíždějí nejen z celé naší vlasti, ale také z různých míst
ze zahraničí. Současný Kmochův Kolín prezentuje nejrůznější hudební žánry, sólové
zpěváky, taneční soubory, pantomimu a různá překvapení, aby si každý posluchač i
divák „přišel na své.“ Veškerá vystoupení jsou zdarma! Program spolu se všemi akcemi
sledujte na www.facebook.com/kmochuvkolin nebo www.kmochuvkolin.cz
Plakátky s pozváním na letošní malování sledujte také ve vývěskách našich
náboženských obcí.
Přijeďte si s námi zahrát, zazpívat a namalovat obrázky pro potěšení i živou
připomínku toho, co je pro nás důležité a kam každý z nás svými kořeny patří!
Z organizačních důvodů prosíme o nahlášení Vašeho příjezdu a počtu účastníků do
úterý 5. června 2018.
Za celý pořadatelský tým Odboru duchovní péče o děti a mládež Pražské diecéze
Církve československé husitské se s vámi ráda shledá Krasava Machová.
Bližší informace včetně přihlášek: telefon 321 722 944, mobil 720 668 098,
email: krasava.machova@seznam.cz

