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V červnu roku 2009 se dala dohromady skupina rodičů, která měla chuť se spolu pravidelně
scházet, společně trávit volný čas a pro děti připravovat každodenní program plný tvoření,
písniček, pohybových her, pohádek. V červnu jsme založili občanské sdružení Rodinné
centrum Violka. Vhodné prostory jsme našli v rodinném domku se zahradou, v blízkosti lesa
ve Starých Ždánicích. Společnými silami jsme tyto prostory upravili tak, že v září bylo možné
zahájit aktivity rodinného centra Violka.
V září jsme navštívili divadlo Drak v Hradci Králové a moc se nám líbilo představení
Černošská pohádka.
Koncem září jsme společně prožili Michaelskou slavnost pod Kuňkou. V tmavém lese,
skrývajícím mnohá nebezpečenství, děti přemohly draka a zaslouženě si z dračí sluje přinesly
červené jablíčko.
V listopadu jsme společně s rodiči navštívili waldorfskou školu v Pardubicích, kde si pro nás
paní učitelky připravily pohádku O drakovi a s dětmi ze sedmé třídy jsme prošli překážkovou
dráhu.
Další naší společnou slavností byla v listopadu Martinská slavnost. Na ni jsme se dlouho
připravovali. S rodiči jsme si vyrobili lampionky, naučili jsme se písničky o světélku,
lucerničce, hledali jsme stopy sv. Martina – otisky podkoviček jeho koně. Podle světýlek v
lese jsme došli až na louku, kam za námi přijel Martin na bílém koni. S rodiči i s kamarády
jsme se rozdělili o martinské rohlíčky, které jsme společně s maminkami upekli.
První adventní neděli jsme se v podvečer sešli ve Violce, kde nás čekala pohádka O adventní
zahrádce a cesta plná světýlek.
Přišly za námi Barborky ze zdejší základní školy, společně s rodiči jsme se byli podívat v
Třebechovicích na pohyblivý betlém.
Několik dnů před Vánocemi jsme dostali dárek od rodičů – společně s dětmi a učiteli z
pardubické waldorfské školy pro nás i pro veřejnost zahráli vánoční hru ve Ždánickém
kostele.
V lednu za námi přišli Tři Králové ze zdejší základní školy. Hledali jsme poklady v ledovém
království a jeli jsme do divadla v Pardubicích na Velkou policejní pohádku.
V únoru jsme se připravovali na masopust, pekli koblihy, zpívali, muzicírovali i tancovali,
vyrobili jsme si veselé čepice i jednoduché hudební nástroje.
V březnu jsme opět zajeli do pardubického divadla na pohádku Zlatovláska. Vyhnali jsme
zimu spálením Moreny a na Jarní slavnosti přivítali jaro. Od Matičky Země jsme dostali
semínka, o která jsme se pečlivě a trpělivě starali.
V květnu jsme se Pardubicích prošli zámeckým parkem a navštívili divadelní představení
Čmeláčí medvídci. V pardubickém ekocentru Paleta jsme pozorovali zvířátka.
Vydali jsme se na výpravu do Českého ráje. Čekala nás tajemná stezka mezi skalami. Zdolali
jsme skály i padlé stromy a celí od hlíny jsme v hradní restauraci dokázali sami sobě že, si
poradíme i u stolu se sněhobílým ubrusem, stříbrnými příbory a skleněnými poháry. Jako
praví rytíři.
V červnu jsme se vypravili do bludiště v Toulovcových maštalích, nikdo nezabloudil, všichni
jsme se v pořádku vrátili domů. Ještě jednou jsme se do Toulovcových maštalí vrátili koncem
června, abychom na chalupě u lesa oslavili svátek sv. Jána. Maminky pro náš ušily panenku
Levandulku a my jsme si užili hry ve skalách, v lese jsme si poslechli pohádku Jak zajíček
uzdravil maminku.
Na Jitřenkové slavnosti jsme se rozloučili s našimi prvními školáčky a popřáli jim hodně
štěstí ve škole, kam se vydají po prázdninách.

