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Aktuální program naleznete na http://zdar.charita.cz/programy-kopretiny/ 
Nahlašujte se telefonicky na tel. 731 130 776. 

 
 PROVOZNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH DLE AKTUÁLNÍHO  

MĚSÍČNÍHO PROGRAMU! 
 
 
 
 
 

 
 

Čtvrtek 1. 7. 2021           8.00 - 12.30 

Klub rodičů s dětmi 

Tréninkové a pohybové aktivity - hodina plná 
písniček a říkadel pro děti od 2 do 6 let 

Rozvoj motorických a tvůrčích dovedností  
Malování na kamínky 

 
 

 
 5.7. – 11. 7. 2021                                              ZAVŔENO -   dovolená 

 



 
 

Pondělí 12. 7. 2021 8.00 - 17.00 

Klub rodičů s dětmi 

Kulinářská dílna: Palačinky na sladko  

Rozvoj motorických a tvůrčích dovedností  
Malování na kamínky  

Úterý 13. 7. 2021 13.00 - 17.00 Roznos kamínků po okolí Bystřicka  

Středa 14. 7. 2021 13.00 - 16.30 
Procházka na Eden, v případě hezkého počasí 
návštěva koupaliště. 

Čtvrtek 15. 7. 2021 8.00 - 12.30 
Tréninkové a pohybové aktivity - hodina plná 
písniček a říkadel pro děti od 2 do 6 let 

 
 
 

Pondělí 19. 7. 2021 8.00 - 17.00 

Klub rodičů s dětmi 

Výlet na Domanínský rybník (buřty s sebou  ) 

Úterý 20. 7. 2021 

13.00 – 16.00 Kulinářská dílna: Pečení domácího chleba 

16.00 – 17.00 
BESEDA s lektorkou Marcelou Gregorovou 
(více v letáku) 

Čtvrtek 22.7. 2021 8.00 - 12.30 Tréninkové a pohybové aktivity - hodina plná 
písniček a říkadel pro děti od 2 do 6 let 

 
 
 
 

Pondělí 26. 7. 2021 12.30 - 17.00 

Klub rodičů s dětmi 

Tréninkové a pohybové aktivity - hodina plná písniček 
a říkadel pro děti od 2 do 6 let 

Odpolední procházka s aktivitou pro děti 

Úterý 27. 7. 2021 13.00 - 17.00 

Kulinářská dílna: Pečení domácího chleba 

BESEDA s lektorkou Marcelou Gregorovou 
(více v letáku) 

Středa 28. 7. 2021 13.00 -17.00 
Pohybové aktivity: Roztančené léto aneb čas pro 
hudbu, tanec a cvičení  

 



 

 

Příspěvek činí 40 Kč, tvůrčí dílny dle spotřeby materiálu. 

Podrobný popis jednotlivých aktivit v programu  

Klub rodičů s dětmi - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá témata, pro děti 
je během Klubu rodičů zajištěna herna 

Tréninkové a pohybové aktivity pro rodiče či prarodiče a děti od 2 do 6 let – pomocí aktivních 
her, písniček, říkanek a cvičení s pomůckami (overball, kruhy aj.) se rodiče učí, jak rozvíjet 
motorické schopnosti svého dítěte 

Kurz rozvoje motorických a tvůrčích dovedností pro rodiče s dětmi a děti školního věku, 
podle programové nabídky, doprovodný program pro děti při programu 

Besedy – nepravidelně, podle programové nabídky 

 
 

Aktuální program naleznete na http://zdar.charita.cz/programy-kopretiny/ 
 
 
 
 

 
 
 


