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 Pravidelný týdenní program 
             bystřické pobočky naleznete na http://zdar.charita.cz/programy-kopretiny/ 
 
  

 Aktuální aktivity a akce 
   
                                                             
Čtvrtek 1. 2. 2018   
  8.00 - 12.00 hod. 
13.00 - 18.00hod. 
   
  

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

  8.00 - 12.00 hod. 
13.00 - 18.00 hod. 

Vzdělávací aktivita v oblasti manuální zručnosti dle předlohy 
nebo vlastní fantazie: Krabička ve tvaru zajíčka 

                                                             
 
Pondělí 5. 2. 2018            
  8.00 - 12.00 hod.  
13.00 - 18.00 hod. 

. 
 

Klub rodičů s dětmi na téma: Jak zvyšujete imunitu vašich 
dětí? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá 
témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěná herna 

  8.00 - 12.00 hod. 
 13.00 - 18.00 hod. 

 

Neználek - aktivita na rozvoj manuální zručnosti, kreativity  
a podpory efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem 

 
 
Úterý 6. 2. 2018               
   8.00 - 13.00 hod. Klub rodičů s dětmi na téma: Jak zvyšujete imunitu vašich 

dětí? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá 
témata, pro děti během Klubu rodičů je zajištěna herna 

 10.00 - 10.45 hod. Pohybová a vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi - pomocí 
písniček, říkanek a cvičení se rodiče učí, jak správným způsobem 
rozvíjet motorické schopnosti dítěte a zlepšit koordinaci těla  

 
 
Středa 7. 2. 2018 
  8.00 - 13.00 hod.    
14.00 - 18.00 hod. 

Klub rodičů s dětmi na téma: Jak zvyšujete imunitu vašich 
dětí? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá 
témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěna herna 

  8.00 - 13.00 hod. 
14.00 - 18.00 hod. 

Vzdělávací aktivita v oblasti manuální zručnosti dle předlohy 
nebo vlastní fantazie: Krabička ve tvaru zajíčka 

  9.00 - 9.45 hod. 
 

Dudkohraní s lektorkou Soňou Dudkovou  
(pouze pro nahlášené) 

  
 
 



Čtvrtek 8. 2. 2018   
  8.00 - 12.00 hod. 
13.00 - 18.00 hod. 
. 
   

Klub rodičů s dětmi na téma: Jak zvyšujete imunitu vašich 
dětí? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá 
témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěna herna 

    8.00 - 12.00 hod. 
  13.00 - 16.00 hod. 

Vzdělávací aktivita v oblasti manuální zručnosti dle předlohy 
nebo vlastní fantazie: Krabička ve tvaru zajíčka 

16.00 - 18.00 hod. 
 

Beseda s Mgr Elen Sejrkovou na téma: Jak být dobrým 
rodičem – co je to vlastně zlobení (více v letáku) 

 
 
Pondělí 12. 2. 2018 
  8.00 - 12.00 hod.  
13.00 - 18.00 hod. 

Klub rodičů s dětmi na téma: Co nás dokáže „nadzvednout“  
u našich dětí? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností 
na různá témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěná herna 

  8.00 - 12.00 hod.  
13.00  - 18.00 hod. 

 

Neználek - aktivita na rozvoj manuální zručnosti, kreativity  
a podpory efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem 

 
Úterý 13. 2. 2018                
   8.00 - 13.00 hod. Klub rodičů s dětmi na téma: Co nás dokáže „nadzvednout“  

u našich dětí? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností 
na různá témata, pro děti během Klubu rodičů je zajištěna herna 

 10.00 - 10.45 hod. Pohybová a vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi - pomocí 
písniček, říkanek a cvičení se rodiče učí, jak správným způsobem 
rozvíjet motorické schopnosti dítěte a zlepšit koordinaci těla  

 
Středa 14. 2. 2018                    
  8.00 - 13.00 hod. 
14.00 - 18.00 hod.    
  

Klub rodičů s dětmi na téma: Co nás dokáže „nadzvednout“  
u našich dětí? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností 
na různá témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěna herna 

  8.00 - 13.00 hod. 
14.00 - 18.00 hod. 
 

Vzdělávací aktivita v oblasti manuální zručnosti dle předlohy 
nebo vlastní fantazie: Jarní větvička s ptáčkem 

   9.00 - 9.45 hod. Dudkohraní s lektorkou Soňou Dudkovou  
(pouze pro nahlášené) 

  
 
Čtvrtek 15. 2. 2018           
  8.00 - 12.00 hod. 
13.00 -  18.00hod. 
   
  

Klub rodičů s dětmi na téma: Co nás dokáže „nadzvednout“  
u našich dětí? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností 
na různá témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěna herna 

 9.30 - 11.00 hod. 
 

Kulinářská dílna – Palačinky s tvarohem 

 13.00 - 17.30 hod. 
 

Vzdělávací aktivita v oblasti manuální zručnosti dle předlohy 
nebo vlastní fantazie: Jarní větvička s ptáčkem 

 
Pondělí 19. 2. 2018 
  8.00 - 12.00 hod.  
13.00 - 18.00 hod. 

Klub rodičů s dětmi na téma: Jaké hry s dětmi hrajete?  
- interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá témata, 
pro děti je během Klubu rodičů zajištěná herna 

   8.00 - 12.00 hod.  
13.00  - 18.00 hod. 

 

Neználek - aktivita na rozvoj manuální zručnosti, kreativity  
a podpory efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem 

 
 
 
 



Úterý 20. 2. 2018               
   8.00 - 13.00 hod. Klub rodičů s dětmi na téma: Jaké hry s dětmi hrajete?  

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

 10.00 - 10.45 hod. Pohybová a vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi - pomocí 
písniček, říkanek a cvičení se rodiče učí, jak správným způsobem 
rozvíjet motorické schopnosti dítěte a zlepšit koordinaci těla  

 
Středa 21. 2. 2018                    
  8.00 - 13.00 hod. 
14.00 - 18.00 hod.    
  

Klub rodičů s dětmi na téma: Jaké hry s dětmi hrajete?  - 
interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá témata, 
pro děti je během Klubu rodičů zajištěna herna 

   9.00 – 9. 45 hod.  
  

Dudkohraní s lektorkou Soňou Dudkovou  
(pouze pro nahlášené) 

 14.00 - 18.00 hod. Vzdělávací aktivita v oblasti manuální zručnosti dle předlohy 
nebo vlastní fantazie: Výroba hry pro děti 

 
Čtvrtek 22. 2. 2018 
  8.00 - 12.00 hod. 
   
  

Klub rodičů s dětmi na téma: Jaké hry s dětmi hrajete?   
- interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá témata, 
pro děti je během Klubu rodičů zajištěna herna 

10.00 - 11.00 hod. 
 

Zpíváme a hrajeme na hudební nástroje 

  8.00 - 12.00 hod. 
 13.00- 16.00 hod. 
 

Vzdělávací aktivita v oblasti manuální zručnosti dle předlohy 
nebo vlastní fantazie: Výroba hry pro děti 

16. 00 - 18.00 hod. 
 

Beseda s Mgr Elen Sejrkovou na téma: Jak být dobrým 
rodičem – co je to vlastně zlobení (více v letáku) 

16. 00 - 18.00 hod. Kurz šití (pouze pro přihlášené) 
 
Pondělí 26. 2. 2018 
  8.00 - 12.00 hod.  
13.00 - 18.00 hod. 

Klub rodičů s dětmi na téma: Jarní prázdniny 
 - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá 
témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěná herna 

  8.00 - 12.00 hod.  
13.00  - 18.00 hod. 

 

Neználek - aktivita na rozvoj manuální zručnosti, kreativity  
a podpory efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem 

 
 
Úterý 27. 2. 2018                
   8.00 - 13.00 hod. Klub rodičů s dětmi na téma: Jarní prázdniny 

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

 10.00 - 10.45 hod. Pohybová a vzdělávací aktivita pro rodiče s dětmi - pomocí 
písniček, říkanek a cvičení se rodiče učí, jak správným způsobem 
rozvíjet motorické schopnosti dítěte a zlepšit koordinaci těla  

 
 
Středa 28. 2. 2018                    
  8.00 - 13.00 hod. 
14.00 - 18.00 hod.    
  

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

   9.00 - 9.45 hod. 
 

Dudkohraní s lektorkou Soňou Dudkovou  
(pouze pro nahlášené) 

 15.00 - 18.00 hod.  Prázdninové zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi (více 
v letáku) 

 



Zájezd na Jarní zahradnické trhy  
FLORA OLOMOUC 

 

sobota 28. dubna 2018 
 

 

Odjezd od Kopretiny (Domu s pečovatelskou službou) v 7.00 hod. 
Odjezd z Olomouce po domluvě mezi 14.30–15.00 hod. 

Cena za autobus 230 Kč 
Zájezd se uskuteční v případě dostatečného zájmu. 

Objednávejte se na tel. čísle 731 130 776, 
e-mailem na kopretina.bystrice@zdar.charita.cz 

nebo přímo v Kopretině. 
 
 

Současně při každém programu probíhá Klub rodičů s dětmi. 
Příspěvek činí 40 Kč. 

 

ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST. 
 

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

 


