ZOO Olomouc

RODINNÉ CENTRUM OLIVY, Z.S.

8. května 27, www.olivy-os.cz

18. 6. | 14:00–18:00 | Tátafest
Neformální oslava Dne otců, Smetanovy sady před restaurací Fontána
17.–21. 7.
Pobyt pro rodiče s dětmi ve Staré Vsi u Rýmařova
Od pondělka do pátku budeme kreslit pohádku – blízko
máme les a velké ohniště.
21.–25. 8. a 28. 8.–1. 9. | 9:00–12:00 | Miniškolička
Dva běhy Miniškoličky jako přípravky na opravdovou školku.
Organizace realizuje řadu dalších zajímavých seminářů
a aktivit, více na www.olivy-os.cz.

RODINNÉ CENTRUM
PROVÁZEK, Z. S.

Štítného 10, www.rcprovazek.cz
10. 5. | 10:00
Seminář Facebook – kamarád nebo vetřelec?
11. 5. | 10:00 | Lesní pedagogika
Pro rodiče a děti. Setkání s lesníkem. Interaktivní program
o lese, zvířatech, rostlinách. Sraz na Satém Kopečku u ZOO.
16. 5. | 9:00–13:00 | Den otevřených dveří
16:00–19:00 Odpoledne pro rodinu
(tvořivá dílna, program pro děti, výstava Moje rodina atd.)
5.–9. 6. | Týden čtení dětem
V rámci dopoledních programů, zapojení do kampaně Celé
Česko čte dětem.
10. 6. | 10:00 | Tvořivá dílna: Scrapbooking
Zdobení fotek v albu, rámečku aj.
Příměstské tábory pro děti 4–10 let
10.–14. 7. Tajemství zapomenutých příběhů
17.–21. 7. Cesty za pohádkami
24.–28. 7. Kdo si čte a hraje, nezlobí
31. 7.–4. 8. Objevujeme přírodu 1
7.–11. 8. Průzkumnící
14.–18. 8. Objevujeme přírodu 2
21.–25. 8. Tvořilky a Šikulkové
Organizace realizuje řadu dalších zajímavých seminářů
a aktivit, více na www.rcprovazek.cz.

SLUŇÁKOV

Centrum ekologických aktivit
města Olomouce a Dům přírody
Litovelského Pomoraví
Skrbeňská 70, Horka nad Moravou, www.slunakov.cz
19. 5. | 18:00–21:00 | Živelná noc v Domu přírody
Pojďte se potkat se všemi živly, které nás obklopují a zažít
je na vlastní kůži. Rodinné vstupné 50 Kč.
2. 6. | 16:30–18:30
Hravá prohlídka areálu Domu přírody
Formou her a společného zkoumání se děti seznámí s unikátním areálem Domu přírody. Rodinné vstupné 100 Kč.
Přihlášky: eva.kadlckova@slunakov.cz, tel.: 585 154 882
3.–4. 6. | 1.–2. 7. | 5.–6. 8. | vždy 10:00–17:00
Otevření Rajské zahrady a Sluneční hory snů
Přijďte nahlédnout do běžně uzavřených objektů klášterní zahrady a navštívit nitro Sluneční hory. Vstupné dospělí 30 Kč
(oba objekty 40 Kč), děti 20 Kč (oba objekty 30 Kč).

SLUNĚNKA

lesní školka a rodinné centrum
Olomouc-Slavonín, Hakenova ul.
4. 5. | 15:30 | Den otevřených dveří
V případě zájmu zápis do školky a na letní příměstské tábory.
10. 5. | 16:00 | Divadlo pro děti: Včelí paprsky
Pohádka na motivy knihy Včelka Sluněnka od J. Streita.
23. 6. | 16:00 | Svatojánská slavnost
Uvítání léta i oslava dne lesních mateřských škol.
Sluňákov

Příměstské tábory pro děti 4–9 let
17.–21. 7. Výtvarné grafické techniky v přírodě
31. 7.–4. 8. Barvení rostlinnými barvivy
21.–25. 8. Odkud se bere chléb,
14. - 16. 8. Příměstský tábor pro rodiče s dětmi (zahrádka,
společný pobyt, tvoření, relax)

Olomouckého kraje. Pro děti 3–7 let. Délka programu 90
minut. Cena: děti 45 Kč, doprovod zdarma. Rezervace nutná
na vmodetem@email.cz.
19. 5. | 18:00–20:00 | Muzejní noc
Přijďte si vyzkoušet zajímavou badatelskou práci, o kterou
není v muzeu nikdy nouze. Objevte skrytá dobrodružství
z muzejních depozitářů. Vstup zdarma.

Organizace realizuje i pobytové relaxační kurzy a řadu
zajímavých akcí, více na www.slunenka.cz.

SNOEZELEN OLOMOUC

multismyslové centrum
Mariánská 7, tel.: 734 549 248

3. 6. | 9:30–11:30 a 15:30–18:00
Veselé čtení s maňásky a stínohrou
Pro seniory s vnoučaty a celou rodinu, společné čtení v relaxačním prostředí snoezelen.
17.–21. 7. | Příměstský tábor Po stopách zvířat
Tábor s logopedickými prvky pro děti od 4 let.
7.–11. 8. | Příměstský tábor Kouzelný svět | od 4 let
Kroužky pro děti: Muzikodílny, Logohrátky (rozvoj řeči, slovní zásoby, předškolních dovedností aj.). Montessori dílničky
pro rodiče s dětmi do 6 let, Adaptační program „Zvykáme si
bez maminky“ pro děti 2–4 let.
Multismyslová herna: Relaxační prostředí, které je podnětné a zároveň uklidňující. Vodní postel, svítící kuličkový bazén,
závěsné houpací křeslo a jiná překvapení.
Termíny a rezervace: www.povzbuzeni.cz, tel.: 734 549 248.
Organizace realizuje řadu dalších zajímavých akcí, více
na www.povzbuzeni.cz.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

www.olomouc.eu, tourism.olomouc.eu

31. 8. | 13:00 | Horní náměstí
Rozloučení s prázdninami s hasiči a městskou policií
Těšit se můžete na mnoho atrakcí, ukázku hasičské
techniky, skákací hrad, malování na obličej, pěnovou
koupel, ukázku techniky městské policie, laserovou
střelnici a mnoho dalšího.
INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC

Horní náměstí – radnice, tourism.olomouc.eu
15. 6.–31. 8. | Olomouc v kostce
Prohlídka po památkách Horního náměstí (15. 6.–31. 8.)

Škola kolečkového bruslení Lene
Prohlídka Olomouce s kočičkou Olou
Hodinová prohlídka s maňásky – kočičkou Olou a kocourem Edou – jsou organizované pro I. stupeň ZŠ. Procházka
po nejvýznamnějších památkách centra města je spojená
s výstupem na radniční věž.
Hra S kočičkou Olou po Olomouci
Hra formou prohlídky města bez průvodce, určená pro rodiny
s dětmi, tábory, dětská sdružení. Do hry se mohou zapojit děti
od června do konce září, kdykoliv, mimo pondělí, od 10 do 17
hodin. Délka trasy: 3,5 km.

ŠKOLA KOLEČKOVÉHO
BRUSLENÍ LENE

www.inline-olomouc.cz, www.lene.cz, tel.: 725 591 084
Pro děti od 4 let, dospělé i seniory, vybavení zapůjčíme.

duben – září | 16:30-18:00
Kroužky in-line bruslení pro děti od 4 let
Letní scéna, park Smetanovy sady (vedle rybníčku). Začátečníci každé pondělí, mírně a středně pokročilí každé úterý,
pokročilí a freestyle slalom každou středu. Podrobnosti a přihláška na webu in-line školy.
Příměstské in-line tábory pro děti 5–16 let
Smetanovy sady, termíny: 3.–7. 7.; 10.–14. 7.; 17.–21. 7.; 24.–
28. 7.; 31. 7.–4. 8.; 7.–11. 8.; 28. 8.–1. 9.
Podrobnosti a přihláška na webu in-line školy.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
V OLOMOUCI

nám. Republiky 5, www.vmo.cz

11. 5. | 15:30–17:00 | Když jde malý bobr spát
Zážitkový lektorovaný program pro rodiče s dětmi o zvířátkách, která se nám usadila natrvalo v expozici Příroda

OLOMOUC

15. 6. | 15:30–17:00 | Bádání v muzeu
Zážitkový lektorovaný program pro rodiče s dětmi. Muzejní
skřítek Hubert poschovával spoustu zajímavých předmětů.
Pomozte nám je najít a postarat se o ně jako skuteční muzejní odborníci. Součástí je „restaurátorská“ dílna. Pro děti 6–10
let. Cena: děti 45 Kč, doprovod zdarma. Rezervace nutná!

účastníci se naučí rozpoznávat důležité byliny, míchat lektvary a podobně. Délka akce je půldenní, aby nikdo nezmeškal
večerní slety.

24. 8. | 15:30–17:00 | U nás v seknici
Zážitkový lektorovaný program pro rodiče s dětmi k národopisné expozici. Povídání u selské jizby (totiž seknice) s trochou hanáčtiny představí život dospělých i dětí před 150 lety.
Zaměříme se také na hanáckou výšivku a tradiční vzory. Pro
děti 6–10 let. Cena: děti 45 Kč, doprovod 20 Kč.
Rezervace nutná na vmodetem@email.cz.

3.–4. 6. | Víkend dětí
Celodenní program pro děti i dospělé plný her, zábavy, soutěží a pohádkových bytostí.

28. 8.–1. 9. | Muzejní expedice 2017 – příměstský tábor
Poznejte život muzejníka, který není rozhodně nudný. Mnohdy
se jeho život blíží dobrodružstvím Indiana Jonese – nejznámějšího muzejníka všech dob. Pro děti 6–10 let. Příměstský
tábor je pořádán ve spolupráci s Akademik sport centrem
Univerzity Palackého v Olomouci.
Info na www.letodeti.cz/leto-deti/turnusy-i

ZOO OLOMOUC

Darwinova 29, Olomouc-Sv. Kopeček,
www.zoo-olomouc.cz
1. 3.–31. 5. | Jarní fotosoutěž o nejhezčí mládě
Přijďte sledovat první krůčky letošních přírůstků, zachyťte je
fotoaparátem a vyhrajte některou z cen.

MĚSTO PRO RODINU

www.prorodinu.olomouc.eu | tourism.olomouc.eu

7. 5. | 18:30 | Večerní májová prohlídka
Podvečerní prohlídka s průvodcem a spoustou zajímavostí
ze života v zoo.

3.–4. 6. | Národní žraločí týden
Osvětová akce pořádaná při příležitosti světového dne moří
a oceánů skupinou „FOREST“.
17. 6. | Světový den žiraf
Soutěžní stezka s informacemi a otázkami ze života žiraf, které slaví svůj mezinárodní den 21. 6.
30. 6.–6. 7. | Za jedničky zdarma do ZOO
Každý premiant, který se přijde pochlubit samými jedničkami,
může využít vstupu do zoo zdarma.
19.–20. 8. | 10:00–15:00 | Víkend rekordů
Čas rekordů v zoo doplněný bohatým doprovodným programem pro celou rodinu.
ZOO Olomouc

Komentovaná krmení
Květen – červen o víkendech a svátcích, červenec – srpen
denně. Komentovaná krmení deseti různých výběhů přináší
zajímavosti ze světa zvířat.
22. 4. | 10:00–16:00 | Den Země v ZOO
„Kalahari – pravá tvář divoké přírody“ je podtitul zábavného
programu v režii DDM Olomouc.
29. 4. | 11:00–15:00 | Předsletová konference čarodějnic
Program o životě příslušníků čarodějnického „cechu“ –

Divadlo na Šantovce | Klaunská show

Přehled aktivit pro rodiny s dětmi | léto 2017
Tábory a více akcí na prorodinu.olomouc.eu

BRÁNA K DĚTEM

Zámečnická 7, www.branakdetem.cz
7. 8.–11. 8. | 9:00–12:00
Příměstský tábor pro děti od 3 do 6 let
Termíny budou rozšířené dle zájmu. Organizace realizuje
i řadu zajímavých kurzů.
Více na www.branakdetem.cz

CENTRUM PRO RODINY
S DVOJČATY A VÍCERČATY

náves Svobody 41, www.dvojcata.net

30. 5. | 9:00–17:00
„Život s dvojčaty – dvojnásobná radost“
6. konference, kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a. Konference je určena odborné
i laické veřejnosti.
1. 6. | 9:00–15:00 | Den otevřených dveří

CENTRUM SEMAFOR

Legionářská 15,
www.olomouc.eu/semafor

18. 5. a 22. 6. | 15:00–18:00
Specialized Grand Prix Semafor
Dopravní soutěž rodinných týmů.
28. 4., 26. 5., 30. 6., 25. 8. | 15:00–18:00
Specialized Cup Semafor
Závody koloběžek a šlapacích aut.
28. 4., 26. 5., 30. 6., 25. 8. | 20:00–22:00
Tempish Night Skate
Noční jízda Olomoucí na in-linech.
21. 7. | 15:00–19:00
Rodina na cestách
Dopravně preventivní road show.

www.geniator.cz,
facebook: Věda a technika na dosah

20. 5. | 13:00–18:00
Workshop pro děti a rodiče Bezpečný domov
24. 6. | 13:00–18:00
Workshop pro děti a rodiče Aktivní prázdniny

DIVADLO NA CUCKY

Příměstské tábory pod heslem Geniátor – Výchova
profesionálů v Čechách
III. ročník táborů s nevšední vědou, nejmodernější technikou,
netradičními řemesly, sportem, legrací a atraktivními hrami.
Věk dětí: 5–15 let

Wurmova 7, www.divadlonacucky.cz
21. 5. | 14:00 | Divadelní Flora Olomouc pro děti

Umělecké centrum Univerzity Palackého, Univerzitní 3

Děti objeví tajemství vzniku života a budou hledat cestu
do příběhu bytostí, které jej zabydlují. V průběhu Divadelní
Flory je pro děti připravena interaktivní dílna.
17.–22. 7. | 9:00–16:00
Letní divadelní tábor pro děti od 8 do 12 let
Přijď s námi vytvořit představení v prostorách profesionálního
divadla. Zažiješ radost ze společné hry a improvizace a vyzkoušíš si, co obnáší společná tvorba. Závěrečné vystoupení
je naplánováno na 22. 7. od 16:00 v Divadle na cucky.

DIVADLO NA ŠANTOVCE

Galerie Šantovka, Polská 1,
www.divadlonasantovce.cz

Neděle v Divadle na Šantovce patří dětem
Divadlo připravuje pro děti nedělní pohádky (16:00), které
vždy doplňuje různorodý doprovodný program (dramatická,
hudební, kouzelnická, žonglovací nebo kuchařská dílnička
v restauraci Lobster). Každou neděli děti čeká tematické
Šantíkovo tvoření (14:00–18:00 v přízemí Galerie Šantovka).

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE OLOMOUC

tř. 17. listopadu 47, www.ddmolomouc.cz

Akce pro děti: Na konec školního roku je pro děti a jejich
rodiče připraveno mnoho různých akcí. Navštívit můžete
nejrůznější turnaje, oslavy Dne dětí či zábavná odpoledne.
Více na www.ddmolomouc.cz/akce
Kroužky: Od 15. května bude zahájeno přihlašování do kroužků na školní rok 2017/18.
Více na www.ddmolomouc.cz/krouzky
Letní tábory: Na rok 2017 je připraveno více než 30 letních
táborů. V nabídce jsou příměstské tábory, pobyty v přírodě,

Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty

GENIÁTOR – VĚDA
A TECHNIKA NA DOSAH, Z. Ú.

10.–13. 7., 24.–27. 7., 31. 7.–3. 8.,
7.–10. 8., 14.–17. 8., 21.–24. 8.
Prázdninová škola dopravní výchovy
Tábor zdarma pro děti 8-15 let. Pod vedením zkušených instruktorů je pro děti připravena nejen teoretická i praktická
část dopravní výchovy, ale i jiné aktivity, např. hry, kvízy či
sport. Děti je možné přihlásit třeba i na jeden den.
Informace: Ing. Jan Řihošek, tel.: 731 122 280

Divadlo na cucky

Olomouc: skautská klubovna u Hradiska

17.–21. 7. Cestovatelé časem, 24.–28. 7. Město pod lupou,
31. 7.–4. 8. Sám doma

odborná soustředění (sportovní, výtvarná, modelářská, fotografická) i tábor pro rodiče s dětmi.

Hlubočky-Mariánské Údolí – Hračky Mihaj

Novinky: Fotografujeme v lužním lese (10.–14. 7.),
Příměstský tábor LEGO Robotiky (10.–14. 7. a 31. 7.–4. 8.)

Pobytový tábor
21.–30. 8. Město pod lupou | Hrubá Voda
Více na www.geniator.cz

Kompletní nabídka na www.ddmolomouc.cz/tabory

EUROPE DIRECT OLOMOUC
& JF SHOW & STATUTÁRNÍ MĚSTO
OLOMOUC
www.europe-direct.cz, www.jfshow.net,
www.olomoucmestosportu.cz

20. 5. | 13:00–18:00 | Smetanovy sady
Activityfest Olomouc 2017
3. ročník festivalu volnočasových aktivit a zdravého životního stylu. Ukázky pohybových aktivit s možností osobního
zapojení, nabídka letních táborů, zájmové činnosti, umělecké
tvořivosti, vědomostních soutěží, zdravé výživy, hudby, tance
a sportu. Doprovodný program DJ, street dance show, exhibice, soutěže, tombola. Moderuje Lukáš Kobza. Vstup zdarma!
9.–15. 7. | Freestyle park Olomouc – Neředín, letiště
Tábor BMX Camp Olomouc 2017
Tréninkový tábor pro začátečníky i pokročilé 8–18 let pod
vedením juniorského mistra světa a ČR ve Freestyle BMX
Jana Jílka. Kryté molitanové doskočiště, spine minirampa,
výlety do okolních parků, špičkoví jezdci, workshopy.
Info: janjilek@janjilek.net, tel.: 774 510 915, www.bmxcamp.cz

3.–7. 7. Cestovatelé časem, 10.–14. 7. Město pod lupou

KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE

nám. Republiky 1, www.kmol.cz

15., 16., 18. a 19. 5. | 12:00–18:00 | Knihohrátky
Oddělení pro děti a mládež, náměstí Republiky – hledejte
obrázky mezi knihami, poznejte autory a ilustrátory dětských
knih a získejte odměnu.
15. a 16. 5. | 13:00–17:00
Rodinný turnaj v Člověče, nezlob se
Pobočka Brněnská – akce pro děti alespoň s jedním rodičem, prarodičem či sourozencem. Vyhrává nejrychleji ukončená hra.
Divadlo na Šantovce

17. 5. | 9:00–12:00 | Člověče, nezlob! A pojď si hrát!
Pobočka Jungmannova – interaktivní dopoledne pro rodiče
s dětmi je zaměřeno na hraní deskových her, pexesa a tradiční i antistresové omalovánky.
19. 5. | 12:00–17:00 | Hraní deskových her
Oddělení pro děti a mládež, náměstí Republiky – možnost
vyzkoušet si hry z nabídky knihovny.
1. 6. | 12:00–17:00 | Den dětí v knihovně
Oddělení pro děti a mládež, náměstí Republiky – pohádkové
odpoledne pro malé i velké milovníky pohádek. Čekají je kvízy, hádanky, dílničky a sladká odměna.
27. 6. | 15:00–17:00 | Druhé minecrafťácké setkání
Pobočka Brněnská – neformální setkání příznivců oblíbené hry Minecraft, sdílení zkušeností, možnost zahrát si hru
ve více hráčích díky wifi připojení, výroba originálních bloků.
červenec a srpen | v půjčovní době
Soutěž Prázdniny s Harrym Potterem
Oddělení pro děti a mládež, náměstí Republiky – Škola čar
a kouzel v Bradavicích má prázdniny, a proto Harry Potter přišel k nám! Účastníci budou luštit záhady, plnit úkoly a u příležitosti 20. výročí vydání knihy se mohou nechat vyfotit
s Harrym Potterem.
Soutěž Cestujeme se Čtyřlístkem
Pobočka Brněnská – poznávací soutěž pro děti do 12 let
s tipy na výlety.
9:30–11:00 | každou prázdninovou středu
Prázdninové putování s pohádkou
Pobočka Jungmannova – putování s pohádkou je určeno
rodičům s dětmi od 3–9 let. Připraveny jsou pohádky,
hádanky, písničky a jako překvapení nové loutkové divadlo.

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

Denisova 47, www.muo.cz

4. 5. | 10:00 a 16:00
25. 5. | 16:30
Co umění umí – Stopy
Workshop pro nejmenší. Budeme otiskovat dětské nohy do
sádry, z nichž uděláme instalaci v muzeu. Odlité stopy si malí
návštěvníci odnesou. Vstup volný. Rezervace nutná!
Lektorka: Michaela Soukupová, soukupova@olmuart.cz,
tel.: 585 514 299
19. 5. | 17:00–18:00 | Tichá pošta!

Muzeum moderního umění, Galerie W7

Společně vytvoříme dlouhý živý řetěz, který bude mít začátek
před Muzeem moderního umění na ulici Denisova a končit
bude na ulici Wurmova 7, kde v prostorách Divadla Na cucky
sídlí Galerie W7.
Až tam povede dlouhá řada odvážných mužů, žen a dětí. Tradiční cestou, od ucha k uchu, si budou předávat „tichou poštou“ tajnou depeši, kterou pak všem oznámí jedna významná
osobnost. Vstup volný.
19. 5. | 18:00–20:00
Muzejní noc | Dovnitř, ven a zase dovnitř!
Program pro děti a dospělé u příležitosti Muzejní noci bude
tentokráte opravdu akční. Navštívíte během něj nejenom výstavu českého akčního a konceptuálního umění Okamžité
chrámy v Muzeu umění Olomouc, ale i prostor mladé Galerie
W7. Inspirováni akčním uměním budete tvořit přímo na výstavě, na ulici, v galerii a v divadelním sále. Vstup volný.
1. 6. | 10:00 a 16:00
29. 6. | 16:30
Co umění umí – Zátiší

Muzeum moderního umění

Ve workshopu pro děti se budeme volně inspirovat zátišími
na výstavě Hyperrealismu. Vstup volný. Rezervace nutná!
Lektorka: Michaela Soukupová, soukupova@olmuart.cz,
tel.: 585 514 299

NÁRUČ DĚTEM, Z. S.
SLACKLINE OLOMOUC, Z. S.

www.narucdetem.cz
www.slacklineolomouc.cz

od dubna | každé úterý 16:00-18:00
Kroužek SLACKLINE, 6–15 let, Smetanovy sady
Rozvoj koncentrace, koordinace a správného držení těla.
Individuální přístup. Cena: 100 Kč/lekci.
Přihlášky: info@slacklineolomouc.cz, tel.: 724 718 954
17.–21. 7. a 21.–25. 8.
Příměstský tábor SLACKLINE pro děti od 6–15 let
Tábor, na němž se děti naučí balancovat a chodit na nataženém popruhu mezi stromy, budou se věnovat cvičení jógy,
dalším balančním cvičení a týmovým hrám pod vedením mladých instruktorů. Cena tábora je 1750 Kč.
Přihlášky: narucdetem@narucdetem.cz,
tel.: 737 890 757, 724 718 954
Slackline pro veřejnost
Celé léto ve Smatanových sadech.

OLOMOUCKÝ KRAJ

www.kr-olomoucky.cz, www.rodinnepasy.cz
15. 7. | 10:00–16:00
Letní dovádění s Rodinnými pasy v ZOO Olomouc
Zábavná vystoupení pro rodiny s dětmi – prasátko Pepina
a Tom, Autobot Show. Změna programu vyhrazena.
Více na www.rodinnepasy.cz.

RODINNÉ CENTRUM
HEŘMÁNEK, Z. S.

Náves Svobody 41, www.rc-hermanek.cz
15. 5. | Oslava heřmánkovských narozenin
a den otevřených dveří
RC Heřmánek slaví 11. narozeniny. Přijďte si zazpívat, pohrát,
ochutnat narozeninový dort a zažít dopoledne v příjemném
prostředí vybavené herny. Vstupné dobrovolné.
29. 5. | 10:30–11:30 | Moderní technologie v rukou dítěte
Mají moderní technologie v životě batolat a dětí předškolního
věku své místo? Lektorka MUDr. Daniela Zmeškalová. Rodinné vstupné 60 Kč.
31. 5. | 10:00–12:00 | S dětmi do lesa
Dopolední program s lesním pedagogem Radomilem Žatkou
v lese na Svatém Kopečku. Sraz v 10:00 na dětském hřišti
před ZOO. Vstup volný.
3. 6. | Výlet do Pradědova dětského muzea v Bludově

www.pradedovomuzeum.cz

Srdečně zveme na společný výlet rodin do podhůří Jeseníků.
23. 6. | 15:00–17:00 | Den otevřených dveří
16:00 vystoupení dětského folklórního souboru Sedmikrásky z Velkého Týnce.
24. 7.–28. 7. a 31. 7.–4. 8. | 9:00–13:00
Prázdninová dopolední herna s možností hlídání
Hlídání po předchozí domluvě dle ceníku RC Heřmánek.
Organizace realizuje i řadu dalších
zajímavých seminářů a akcí,
více na www.rc-hermanek.cz.
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