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

 Aktuální aktivity a akce 
                           
           2. 1. 2019 – 4. 1. 2019 ZAVŘENO 
 
 Pondělí 7. 1 2019 
  8.00 - 12.00 hod. 
   
  

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

 8.00 - 12.00 hod. 
 

Vzdělávací aktivita v oblasti manuální zručnosti dle předlohy 
nebo vlastní fantazie: Sněhulák 

                                      
Úterý 8. 1. 2019                                          
   8.00 - 13.00 hod. Klub rodičů s dětmi na téma: Prožití vánočních svátků 

- 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 9. 1. 2019 
  8.00 - 13.00 hod.    
14.00 - 18.00 hod. 

Klub rodičů s dětmi na téma: Prožití vánočních svátků  
- 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: Sněhulák 

  9.30 - 10.30 hod. 
16.00 - 17.00 hod. 

Dudkohraní s lektorkou Soňou Dudkovou 

 
Čtvrtek 10. 1. 2019                
  8.00 - 13.00 hod.  

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

  8.00 - 13.00 hod. 
 

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

 
Pondělí 14. 1. 2019 
    8.00 - 12.00 hod. Klub rodičů s dětmi na téma: Nový rok a naše předsevzetí 



 

 

 
   
  

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

    8.00 - 12.00 hod. 
 
 

Vzdělávací aktivita v oblasti manuální zručnosti dle předlohy 
nebo vlastní fantazie: Čepička z vlny 

 
Úterý 15. 1. 2019                        
   8.00 - 13.00 hod. Klub rodičů s dětmi na téma: Nový rok a naše předsevzetí 

- 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 16. 1. 2019                  
  8.00 - 13.00 hod. 
14.00 - 18.00 hod.    
  

Klub rodičů s dětmi na téma: Nový rok a naše předsevzetí - 
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: Čepička z vlny 

  9.30 - 10.15 hod. 
16.00 - 16.45 hod. 

Dudkohraní s lektorkou Soňou Dudkovou 

 
Čtvrtek 17. 1. 2019                           
  8.00 - 13.00 hod.  

 
Klub rodičů s dětmi na téma: Nový rok a naše předsevzetí - 
interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá témata, 
pro děti je během Klubu rodičů zajištěná herna 

  8.00 - 13.00 hod.   
 

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

 
Pondělí 21. 1. 2019 
  8.00 - 12.00 hod. 
   
  

Klub rodičů s dětmi na téma: Zapojujete děti do domácích 
prací? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá 
témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěna herna 

  8.00 - 12.00 hod. 
 

Vzdělávací aktivita v oblasti manuální zručnosti dle předlohy 
nebo vlastní fantazie: Baletka 

 
Úterý 22. 1. 2019                       
   8.00 - 13.00 hod. Klub rodičů s dětmi na téma: Zapojujete děti do domácích 

prací? - 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 23. 1. 2019                    
  8.00 - 13.00 hod. 
14.00 - 18.00 hod.    
  

Klub rodičů s dětmi na téma: Zapojujete děti do domácích 
prací? - 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: Baletka 

  9.30 - 10.15 hod. 
16.00 - 16.45 hod 

 Dudkohraní s lektorkou Soňou Dudkovou 



 

 

Čtvrtek 24. 1. 2019 
  8.00 - 13.00 hod.  
  

Klub rodičů s dětmi na téma: Zapojujete děti do domácích 
prací? - interaktivní setkávání rodičů, sdílení zkušeností na různá 
témata, pro děti je během Klubu rodičů zajištěna herna 

  8.00 - 13.00 hod. 
 

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

 
Pondělí 28. 1. 2019 
  8.00 - 12.00 hod. 
   
  

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

  9.30 - 11.00 hod. 
 

Beseda s Mgr. Lubošem Novotným na téma: Vliv stravy na 
psychiku (více v letáku) 

 
Úterý 29. 1. 2019              
   8.00 - 13.00 hod. Klub rodičů s dětmi na téma: Stravování 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 30. 1. 2019                    
  8.00 - 13.00 hod. 
14.00 - 18.00 hod.    
  

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

 14.00 - 18.00 hod.  Vzdělávací aktivita v oblasti manuální zručnosti dle předlohy 
nebo vlastní fantazie: Duhová zvířátka 

  9.30 - 10.30 hod. 
16.00 - 16.45 hod 

Dudkohraní s lektorkou Soňou Dudkovou 

 
Čtvrtek 31. 1. 2019 
  8.00 - 13.00 hod. 
   
  

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

  8.00 - 13.00 hod. Neználek - aktivita na rozvoj manuální zručnosti, kreativity  
a podpory efektivní komunikace mezi rodičem a dítětem 

                 

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/ 



 

  



 

 


