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PPRROOGGRRAAMM  NNAA  OOBBDDOOBBÍÍ  ––  DDUUBBEENN  22001122  
 

• Pravidelné aktivity b ěhem týdne   
 

14.00-18.00 hod. 
 
 
 
 

Kavárni čka – volná komunikace mezi rodiči, vzájemná 
podpora a sdílení při řešení rodičovských starostí a radostí 
Herna  – neorganizovaná aktivita pro rodiče s dětmi; volný 
přístup k motorickým i terapeutickým hrám, hračkám a ke 
sportovnímu náčiní 

15.00-17.00 hod. 
 

Učíme se dramatické výchov ě– aktivita pro rodiče s dětmi, 
rozvoj pohybového a rytmického cítění a rozvoj mluvních 
dovednosti 

Pondělí  

16.00-17.30 hod. Neználek  – rozvíjí nejenom samotnou manuální zručnost,  
ale i kreativitu, napomáhá ke zvyšování dovedností  
a sebevědomí; podporuje efektivní komunikaci mezi rodičem  
a dítětem 

Úterý Zavřeno  

  9.00-10.00 hod. 
 
 

Barevné cvi čení pro rodi če s dětmi  – rodiče se učí, jak 
správným způsobem rozvíjet motorické schopnosti svého dítěte 
a zlepšit koordinaci těla pomocí aktivních her, cvičení a písniček 

10.00-10.30 hod. 
 

Zklidnění a relaxace s pohádkou 

  9.00-13.00 hod. 
         

Keramika  (sudé týdny) – tvoření z keramické hlíny dle 
předlohy nebo vlastní fantazii 

  8.30-13.00 hod. Kavárni čka a herna 

Středa 

14.00-18.00 hod. Kavárni čka a herna 

  9.00-11.00 hod. 
 
 

Kuliná řská dílna  (sudý týden) – vede rodiče ke zdravému 
životnímu stylu, napomáhá k získávání dovedností a zručnosti 
ve vaření; připravujeme pokrmy zdravě, rychle, levně 

 9.00-11.00 hod. Tvůrčí dílna  
 8.30-13.00 hod. Kavárni čka a herna 

14.00-18.00 hod. Kavárni čka a herna 

Čtvrtek 

15.00–15.45hod. Angli čtina pro rodi če s dětmi 
Pátek Zavřeno  

 
 
 
 



 
• Podrobná nabídka program ů a aktivit   

 
Pondělí  2.4. 2012  
   15.00-18.00hod. Učíme se dramatické výchov ě – pro rodiče s dětmi 
   16.00-17.00hod. Neználek – rozvíjení motorických schopností pro rodiče s dětmi 
 
 
Středa  4.4.2012 
 

 9.00-11.00hod. 
Beseda s výživovou poradkyní Ing. Ditou Havelkovou na téma 
Detoxikace organismu, hlídání dětí zajištěno, cena za besedu 50 Kč 

15.30-16.30hod. Tancujeme a zpíváme si pro radost 
 
 
Čtvrtek 5.4.2012                           
     9.00-12.00hod. Tvůrčí dílna – Ku řátka z vlny  
   15.00-15.45hod. Angli čtina pro rodi če s dětmi 
   16.00-17.30hod. Tvůrčí dílna – Ku řátka z vlny 
 
 
Pondělí 9.4. 2012 – Velikono ční pond ělí - ZAVŘENO 
 
OD 10.4. DO 13.4. PŘÍJEM VĚCÍ NA BURZU 
 
 
Středa 11.4. 2012 

 
 

 8.00-12.00hod. 

Klubík – nabídka pro Vaše dítě – začleňování do kolektivu bez 
přítomnosti rodičů (děti ve věku  2–5 let budou vedeny k rozvíjení 
motorických schopností pomocí fantazie a naučných her,  upevnění 
sebeobslužných návyků a komunikačních dovedností), nutno objednat 
předem na tel. 731 130 776 nebo na emailu kopretina.bystrice@charita.cz 

    16.00-17.30hod. Beseda s Elen Sejrkovou na téma Manželské mýty 
     
 
Čtvrtek 12.4. 2012                          
   9.30-12.00hod. Tvůrčí dílna – Kraklování ráme čků 
  15.00-15.45hod. Angli čtina pro rodi če s dětmi 
     
          
Pondělí 16.4. 2012 

15.00-18.00 hod.  Učíme se dramatické výchov ě – pro rodiče s dětmi 
16.00-17.00 hod.  Neználek – rozvíjení motorických schopností pro rodiče s dětmi 

 
 
OD 17.4. DO 20.4. JARNÍ BURZA - PRODEJ  
 
Středa  18.4. 2012  

8.00-12.00hod. 

Klubík – nabídka pro Vaše dítě – začleňování do kolektivu bez 
přítomnosti rodičů (děti ve věku  2–5 let budou vedeny k rozvíjení 
motorických schopností pomocí fantazie a naučných her,  upevnění 
sebeobslužných návyků a komunikačních dovedností), nutno objednat 
předem na tel. 731 130 776 nebo na emailu kopretina.bystrice@charita.cz 

 16.00-16.45hod. Vystoupení dobrovolník ů z Kambaly v pásmu písni ček říkadel pro 
děti 



 
 
Čtvrtek 19.4. 2012                          
   9.30-12.00hod. Kuliná řská dílna – perníkové medaile 
  14.00-18.00hod. ODPOLEDNE ZAVŘENO!!!! 
 
 
Pondělí 23.4. 2012                           

15.00-15.45hod. Učíme se dramatické výchov ě – pro rodiče s dětmi 
   16.00-17.00hod. Neználek – rozvíjení motorických schopností pro rodiče s dětmi 
                 
                                                 
Středa 25.4. 2012 
    8.00-12.00hod. Klubík – nabídka pro vaše dítě – začleňování do kolektivu bez 

přítomnosti rodičů (děti ve věku  2–5 let budou vedeny k rozvíjení 
motorických schopností pomocí fantazie a naučných her,  upevnění 
sebeobslužných návyků a komunikačních dovedností), nutno objednat 
předem na tel. 731 130 776 nebo na emailu kopretina.bystrice@charita.cz 

    16.00-17.30hod. Beseda s Elen Sejrkovou na téma Rozdíly v komunikac i mezi mužem 
a ženou 

 
 
Čtvrtek 26.4. 2012 

9.00-12.00hod.  Keramika – odlévání hrnk ů 
   15.30-15.45hod. Angli čtina pro rodi če s dětmi  
   16.00-17.30hod.  Aranžování s Markétou, objednávky předem na tel. čísle 731 130 776 
 
                        
 
Pondělí  30.4. 2012  
   15.00-18.00hod. Učíme se dramatické výchov ě – pro rodiče s dětmi 
   16.00-17.00hod. Neználek – rozvíjení motorických schopností pro rodiče s dětmi 
 
 
Středa  2.5. 2012 

 
 

8.00-12.00hod. 

Klubík – nabídka pro Vaše dítě – začleňování do kolektivu bez 
přítomnosti rodičů (děti ve věku  2–5 let budou vedeny k rozvíjení 
motorických schopností pomocí fantazie a naučných her,  upevnění 
sebeobslužných návyků a komunikačních dovedností), nutno objednat 
předem na tel. 731 130 776 nebo na emailu kopretina.bystrice@charita.cz 

15.30-16.30hod.  Tancujeme a zpíváme si pro radost 
 
 
 
 
 
 
 
Kopretina je p řístupná široké ve řejnosti.  
Během všech aktivit probíhá herna a kavárni čka. 
 

 
 



 
• Připravujeme:  
 
 

  Jarní burza 
 
 Příjem  věcí k prodeji :                                                     Prodej:                                         
10.4. 2012   8.00-14.00                                                     17.4. 2012  10.00-14.00 
11.4. 2012   8.00–12.00   14.00-17.30                              18.4. 2012   8.00-12.00    14.00-17.30 
12.4. 2012   8.00–12.00   14.00-17.30                              19.4. 2012   8.00-12.00                          
13.4. 2012   8.00–12.00                                                     20.4. 2012  8.00-12.00                                  
16.4. 2012  10.00-14.00 
 
 

FLORA OLOMOUC –  SOBOTA 21.4.2012 
 
- odjezd autobusu v 7.00 hod. od Kopretiny 
- cena zájezdu 300 Kč 
- závazné objednávky v Kopretině nebo na tel. čísle 731 130 776 
 
 

 Příměstský tábor v Kopretin ě 
 
- pro děti ve věku 4-6 let 
- v termínu od 9.7. do 13.7. 2012 od 7.00 do 16.00hod. 
- tábor proběhne v případě dostatečného zájmu 
- bližší informace v Kopretině 
 
 
 
Do Kopretiny vezm ěte s sebou…   
vlastní přezůvky pro dospělé i děti, pracovní oděv                         
na výtvarné činnosti, oblíbenou hračku, svačinku  
a především dobrou náladu.  
Pitný režim zajištěn.                            
Příspěvek na rodinku činí 40 Kč. 
 
 
Kontakt:   
 
Kopretina – centrum pro rodi če s dětmi    Pobo čka Byst řice nad Pernštejnem                         
Radešínská Svratka 11, 592 33 Radešínská Svratka    Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem      
e-mail: kopretina.radsvratka@charita.cz                            e-mail: kopretina.bystrice@charita.cz    
mob.: 732 126 905, www.zdar.charita.cz   mob.: 731 130 776 
Vedoucí, koordinátorka: Zdenka Šrámková      Odpov ědné pracovnice:Gabriela Vítková 
                                                                                                                                               Pavla Poln ická   


