Pevnost poznání Olomouc

1. 11. | 17:00 | Role dětí v rodině a komunikace s nimi,
„Rodina očima dítěte“
Přednáška, lektor Jiří Halda.
14. a 28. 11., 5. 12. | 18:00–20:00 | Kreativní tvoření
12. 12. | 17:00–19:30 | Mediace a její využití ve škole
Přednáška, lektorka Hana Kroupová.
18. 12. | 9:00–12:00 | Vánoční besídka v OLiVách
Akce pro rodiče a děti.

RODINNÉ CENTRUM
PROVÁZEK, z. s.

Štítného 10, www.rcprovazek.cz
30. 9. | 9:00–16:00
Relaxační tvořivá sobota – Scrapbooking

8. května 27, www.olivy-os.cz

4. 10., 1. 11. a 6. 12. | 16:00–17:00 a 17:00–18:00
Montessori hernička
Aktivity s pomůckami, které rozvíjejí smyslové poznávání, matematické myšlení, praktické dovednosti a jemnou motoriku.

od 14. 9. | každý čtvrtek do konce roku | 17:30–19:00
Psychologie pohádek
Lektorka Veronika Smutková.

20. 10. | 9:00–12:00 | První pomoc živě
Život zachraňující úkony u dětí, modelové situace, praktický
nácvik, e-book pro účastníky.

12. a 26. 9., 10. a 24. 10., 7. a 21. 11. | 16:00–19:00
Cyklus seminářů s dulou Ewou Kučerovou

3. a 10. 11. | 9:00–11:00 | V zdravém těle zdravý duch
Kurz. Cvičení, rady, konzultace s fyzioterapeutkou.

RODINNÉ CENTRUM
OLIVY, z. s.

19. 9. | 17:30–20:00
Beseda – soužití v nové rodině a formy péče o děti
od 21. 9. | 15:30–17:00
Dětský průvodce světem rozvodu
Pro děti 7–12 let, 12 setkání s lektorkou Terezou Vránovou.
3. 10. | 18:00–20:00
Beseda o cestování po Novém Mexiku
17. 10. | 17:30–20:00 | Kam do první třídy
Beseda s představiteli alternativních škol v Olomouci.
19. 10. | 9:30–11:00 | komunitní centrum Peškova 1
Poznávání a míchání barev
Workshop s Alenou Kohoutovou Šedivou.
20. 10., 17:00 | 21. 10., 9:30–17:00
24. 11. 16:00–19:30 | 25. 11., 9:30–17:00
Nenásilná komunikace
Lektorka Ivana Horáková.
30. 10. | 18:00–19:00 | Sociální porod dcery a syna
Přednáška, lektoři Hana Haindorferová, David Cichák.

14. 11. | 16:00–19:00 | Tématické tvoření – Nešitý
patchwork – výroba látkových baněk
28. 11. | 16:00–19:00 | Adventní věnce z přírodnin
1. a 8. 12. | 9:00–12:00
Kurz Přísná nebo laskavá výchova
Objevení silných a slabých stránek našich osobností a jejich
vliv na přísnou nebo laskavou výchovu.
5. 12. | 16:00–18:00 | Mikulášova cestička
Program pro rodiny s dětmi.
15. 12. | 9:00 a 10:15 | Workshop Vánoční Muzikochvilky
Zpívání pro rodiče s dětmi se spoustou zajímavých nástrojů
a hravých aktivit.
9. 12. | 9:00–16:00
Relaxační tvořivá sobota – Scrapbooking
Akce v Komunitním centru Peškova 1
22. 10. | 16:00–18:00
Akce pro rodiny s dětmi: Provázek má narozeniny

SLUŇÁKOV

– Centrum ekologických aktivit
města Olomouce a dům přírody
Litovelského pomoraví
Skrbeňská 70, Horka nad Moravou, www.slunakov.cz
9.–10. 9. | 10:30 a 14:00 | Dny evropského dědictví
Formou zážitkové komentované prohlídky vás seznámíme
s přírodní galerií Domu přírody Litovelského Pomoraví. Vstup
zdarma.

9. 12. | 13:00–17:00 | Pohádkový advent
Pohádky jsou s dobou vánoční a předvánoční neodmyslitelně spojeny. Přijďte pozdravit naše kouzelné bytosti do areálu
Domu přírody. Rodinné vstupné 100 Kč.

SLUNĚNKA – lesní školka
a rodinné centrum
Hakenova ul., www.slunenka.cz

září – říjen | Workshopy – zahrada je naše radost

15. 9. | 18:30 | Netopýří noc v Domu přírody
Večerní vycházka za netopýry s přístrojovým poslechem
netopýřích hlasů. Pro děti budou připraveny drobné aktivity
a také si budou moci nakrmit živého netopýra.

září – listopad | 11:00–12:00 | Páteční přednášky
Cyklus pro rodiče na téma výchova dětí do 7 let. S hlídáním dětí.

23. 9. | 9:30–17:00 | Bylinkový den
Přijďte bylinky ochutnat, přivonět a poznat jejich léčivou sílu.
Pro děti budou připravena hravá stanoviště. Vstup zdarma.

Připravujeme pro vás na září Michaelskou slavnost, listopad
Martinskou slavnost a prosinec Adventní spirálu.
Více na www.slunenka.cz

7. 10. | 13:00–17:00 | Uspávání hory
Tradiční akce pro rodiny s dětmi, kdy uložíme areál k pomyslnému spánku. Možnost nahlédnutí do Rajské zahrady a Sluneční hory snů. Rodinné vstupné 100 Kč.
13. 10. | 16:30 | Odpady a jak na ně
Vyzkoušíme si hrátky s odpadovými materiály a něco užitečného z nich vyrobit.
Rezervace: eva.kadlckova@slunakov.cz, tel.: 585 154 882.
Rodinné vstupné 100 Kč.
1. 12. | 16:30 | Vánoční dílny pro (pra)rodiče s dětmi
Tvořivé odpoledne pro rodiny inspirované vánočními zvyky
a tradicemi.
Rezervace: eva.kadlckova@slunakov.cz, tel.: 585 154 882.
Rodinné vstupné 100 Kč.

Pevnost poznání Olomouc

září – listopad | Řemeslo pro radost, poznání i užitek
Workshopy, práce se dřevem.

SNOEZELEN OLOMOUC
– multismyslové centrum
Mariánská 7, www.povzbuzeni.cz

15. 9. | 16:00–19:00 | Umění rodinného odpočinku
Workshop. Základy relaxace pro děti i rodiče, prevence stresu v rodině.
Kroužky pro děti
Muzikodílny (rozvoj rytmického cítění, správného dýchání
atd.), 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 od 2
do 4 let.
Multismyslová herna
Zveme do příjemného relaxačního prostředí, které je podnětné a zároveň uklidňující. Vodní postel, svítící kuličkový
bazén, závěsné houpací křeslo a jiná překvapení. Rezervace
nutná.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

www.olomouc.eu, tourism.olomouc.eu

18. 10. | 9:00–15:00 | 4. ročník Konference k rodinné
politice města Olomouce

Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10

Tentokrát na téma mezigenerační vztahy a soužití. Hlídání
dětí zajištěno. Program a přihláška na prorodinu.olomouc.eu.
CENTRUM SEMAFOR

Legionářská 15
www.olomouc.eu/semafor
21. 9. | 15:00–18:00 | Specialized Grand Prix SEMAFOR
Dopravní soutěž rodinných týmů – finále o hlavní cenu – dětské kolo Specialized.
29. 9. | 15:00–18:00 | Specialized Cup SEMAFOR
Závody koloběžek a šlapacích aut pro malé i velké.
INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC

Horní náměstí – radnice, tourism.olomouc.eu
září | Hra S kočičkou Olou po Olomouci
Hra formou prohlídky města bez průvodce, určená pro rodiny s dětmi, tábory, dětská sdružení. V informačním centru
obdržíte mapu a děti sbírají razítka na různých stanovištích.
Za získání všech razítek je čeká malá odměna. Délka trasy
3,5 km.
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 19,
OLOMOUC-PAVLOVIČKY
24. 9. | 14:00–18:00| Pavlovické babí léto

hřiště v Lindnerově ulici

Pro děti je připraven skákací hrad, skluzavka, projížďky na koních, soutěže a hry, táborák a opékání přinesených špekáčků.
Všechny atrakce jsou zdarma. Akce je konaná ve spolupráci
s Apoštolskou církví.

ŠKOLA KOLEČKOVÉHO
BRUSLENÍ LENE

„Snoezelen“ program pro dospělé, děti i celou rodinu
Rezervace nutná.

www.inline-olomouc.cz, www.lene.cz

Besedy s psycholožkou o rodičovství a výchově
Možnost hlídání dětí. Rezervace nutná.

KROUŽKY IN-LINE BRUSLENÍ PRO DĚTI OD 4 LET
září | Letní scéna, park Smetanovy sady, vedle rybníčku
říjen – březen | KD Lola, Sudova 16

Dědo, babi, prosím čti mi
Čtení pohádek a jiných knih pro seniory s vnoučaty pro rozvoj
mezigeneračních vztahů, rodinných vazeb a aktivizaci zájmu
dětí o četbu.

Pro děti od 4 let, dospělé i seniory, vybavení zapůjčíme.

Kroužky pro začátečníky, mírně a středně pokročilé, pokročilé a freestyle slalom. Podrobnosti a přihláška na webu in-line
školy.

ZOO OLOMOUC

Darwinova 29,
Olomouc-Sv. Kopeček,
www.zoo-olomouc.cz

1. 9. | 17:00–22:00 | Mezinárodní noc pro netopýry
Tradiční akce v novém kabátě, na které RNDr. Jiří Šafář, člen
České společnosti pro ochranu netopýrů seznámí malé i velké milovníky letounů s jejich životem, důležitostí a způsobem
ochrany.
2. 9. | Den s antilopou
Sdružení Derbianus představí kriticky ohrožený největší druh
antilopy na světě, antilopu Derbyho. Výtěžek z akce je použit
přímo na záchranářskou činnost v Senegalu.

Olomouc
Město pro rodinu

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

30. 9.–1. 10. | 9:00–16:00 | Víkend rozhleden
10 kvízových otázek na 10 mezipatrech po cestě na vrchol
celý víkend následující po 28. září, které je Dnem věží a rozhleden ČR.
30. 9.–1. 10. | Světový den zvířat
Podzimní vědomostní stezka v režii DDM Olomouc.
30. 9.–1. 10. | Národní vlčí týden 2017
Osvětová kampaň skupiny FOREST doplněná bohatou
vlčí expozicí v altánku naproti výběhu vlků arktických přiblíží všem zájemcům život těchto zvířat a důležitost jejich
ochrany.
28. 10. | 14:00–18:30 | Večer duchů
Poslední říjnová sobota bude v ZOO opět plná duchů, úžasné
podzimní atmosféry, dobrot pro zahřátí i mlsné jazýčky a strašidelných zaměstnanců.
16. 12. | 10:00 | Vánoční strom pro zvířata
V ZOO nesmí na Vánoce chybět stromeček ozdobený dobrotami pro volně žijící zvířecí drobotinu, který zdobí každý, kdo
má zájem. I letos jich bude po areálu hned několik.
16.–17. 12. | 11:00–13:00
Když příroda zdobí – vánoční dílny
Vánoční dílny v Restauraci Pod Věží jsou plné tvůrčí atmosféry a výtečný punč místní produkce je zdrojem neomezené
inspirace.
Večerní vánoční prohlídky
Termíny a časy na www.zoo-olomouc.cz.
24. 12. | Vánoční dárek pro návštěvníky
Dětské vstupné pro všechny, kteří už nejsou školou povinní.

Škola kolečkového bruslení Lene

Přehled aktivit pro rodiny s dětmi | podzim 2017

AJORODINKA MATEŘSKÁ ŠKOLA, o.p.s.
A DUHA KLUB RODINKA

Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty

Přichystalova 70, www.rodinka.cz

BRÁNA K DĚTEM

Zámečnická 7, www.branakdetem.cz
6. 9. | 16:00 | Slavnostní otevření kontaktního Family
Pointu místa pro rodinu®

21. 9. | 16:00–17:30 | Porod pro ženu a miminko
11., 18. a 25. 10. | 13:30–15:00
Cyklus Baby masáží – od teorie po praxi
15. 11. | 10:00–12:00 | Podpůrná skupina pro rodiče
aneb nejen o Kontaktním rodičovství

Chcete si vyzkoušet vytvořit architektonický návrh? Přemýšlíte nad tím, co všechno byste měli vědět, když chcete udělat pěknou fotografii? Pro děti jsme připravili kreativní dílny,
např. Malí architekti, Malí nahlas, Malí loutkáři, Malí vypravěči,
Malí dobrodruhové v pohybu, Malí fotografové a další.

DIVADLO NA ŠANTOVCE

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

Galerie Šantovka, Polská 1
www.divadlonasantovce.cz

od 5. 10. | 16:30 | Výchova dětí
Praktické rady a přednášky k výchově dětí do 10 let.
Peter Markovič, tel.: 587 405 293, markovic@arcibol.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). Každý týden děti čeká tematické Šantíkovo tvoření (14:00–18:00 v přízemí Galerie Šantovka).

Biskupské nám. 2, www.rodinnyzivot.cz

10. 10. | 16:30
Naše děti a YOuTuBE – co my rodiče s tím…?
Lektor Mgr. Libor Všetula.
10. 12. | 15:00 | bazilika P. Marie na Sv. Kopečku
Pro děti, které odešly příliš brzy
Mše svatá za zesnulé děti a jejich rodiny.
Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250, reznickova@arcibol.cz.

CENTRUM PRO RODINY
S DVOJČATY A VÍCERČATY

Náves Svobody 41 (budova pošty), www.dvojcata.net
17. 10. | 16:00–17:30
Workshop – Jak sladit rodinu, práci a osobní život

DIVADLO NA CUCKY
Wurmova 7, www.divadlonacucky.cz
neděle 1x za dva týdny | 14:00
Kreativní dílny „Malí a na cucky“ | 6–12 let

17. 10. | 12:00–17:00 | Výtvarná dílnička
Oddělení pro děti a mládež, náměstí Republiky – společné
tvoření z vylisovaných kytiček, tentokrát se bude vyrábět
„herba – záložka“.

dům dětí
a mládeže

Připravované akce
olomouc
Chystáme pro vás nejrůznější turnaje, výtvarné dílny, zábavná
odpoledne pro děti a také během podzimních prázdnin bude
co dělat. V říjnu bude zveřejněna i nabídka Dračí lyžařské
školy a bude možno se hlásit na jednodenní výjezdy na lyže,
ale i na pobytové akce pro děti samotné, případně i s rodiči.
Více na www.ddmolomouc.cz/akce

21. 10. | 10:00–12:00 | Ekomíle pro rodiny
Úkoly a dílničky pro mámy a dětičky, společné zpívání a malé
překvapení.

13. 9. | 16:00–18:00
Rodičovství jako cesta k hluboké vnitřní seberealizaci

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

DIVADLO TRAMTARIE OLOMOUC

Hynaisova 11, www.divadlotramtarie.cz

Kroužky
Připravili jsme víc než 150 kroužků. Novinky: Včelařství,
Youtubeři, Jóga pro děti, Scénický tanec pro děti, Cvičení
na trampolínách.
Více na www.ddmolomouc.cz/krouzky

GENIÁTOR – VĚDA
A TECHNIKA NA DOSAH, z.ú.

www.geniator.cz

VĚDECKO-ŘEMESLNÉ WORKSHOPY
PRO DĚTi A RODiČE

Vědecko-řemeslná dílna v Hlubočkách-Mariánském Údolí
23. 9. | 14:00–17:30 | Cestou necestou
Malí dopravní inženýři si zopakují pravidla bezpečného silničního provozu, vyrobí si semafory, dopravní značky a reﬂexní
přívěsek na batoh. Provedou crash test na vozidle, které sami
zkonstruují.
21. 10. | 14:00–17:30 | Duchové a dušičky
Budeme se bát! Ale jenom trošičku. Vyrobíme si strašidelné
svítící oči, pěkně nechutný sliz a přesvědčíme se, že duchové
jsou docela přátelští.

8. 10. | 15:00 | Princ Bajaja
Známá česká pohádka o princovi, který se nejdřív vůbec nejmenoval Bajaja… V moderním loutkovém provedení.
22. 10. | 15:00 | Terezka a kouzelné autíčko
Malé Terezce se stane hrozná věc! Ztratí se na školkovém
výletě. A co hůř, spolu se svojí největší nekamarádkou Emou.
A jak to dopadne? Přijďte se podívat...

Dům dětí a mládeže Olomouc
25. 11. | 14:00–17:30 | Vesmír a jeho obyvatelé
Vyrobíme si kapesní promítačku souhvězdí, sestrojíme si raketoplán a pokusíme se přistát na vzdálené planetě, posbírat
a prozkoumat vzorky. Třeba objevíme mimozemský život!
16. 12. | 14:00–17:30 | Vědecké Vánoce
Vyzkoušíme si zajímavé vánoční experimenty a zjistíme, že
není led jako led. Prověříme šikovnost našich rukou a vyrobíme si krásné vánoční dekorace.

KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE

nám. Republiky 1, www.kmol.cz

7. 9. | 12:00–17:00 | Balicí dílna
Oddělení pro děti a mládež, náměstí Republiky – šikovní školáci si mohou přijít obalit pod vedením zkušených knihovnic
své učebnice.
9. 9. | 8:00–16:00 | Literární sloup
Oddělení pro děti a mládež, náměstí Republiky – podílejte se
v rámci Dnů evropského dědictví na tvorbě literárního sloupu
(přítele Sloupu Nejsvětější Trojice) a umístěte na něj lísteček
s názvem své dětské oblíbené knihy.
25. – 26. 9. | 13:00–17:00
Vlaštovky odlétají do knihovny
Pobočka Brněnská – výtvarná dílnička zaměřená na podzimní dekorace do pokoje nebo jeho oken. Jednoduchou vlaštovku z papíru zvládne každý.

listopad | O pračlovíčkovi
Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů
a ptakoještěrek.
listopad | Pohádky o mašinkách
Že mašinky nemají oči nebo pusu? Že nemají duši? Kdo říkal?
Jistěže mají, stačí jenom napnout uši a pořádně se podívat…

18. 10. | 10:00–13:00 | Veselé taneční hrátky
Pobočka Jungmannova – akce pro rodiče či prarodiče s dětmi, kteří se zábavnou formou naučí mazurku a procvičí si různé taneční variace na známou písničku Zlatá brána.

Divadlo Tramtarie Olomouc

4. 10. | 14:30 | Pohádkový zvoneček
Oddělení pro děti a mládež, náměstí Republiky – společné
české a slovenské čtení pohádek, děti se mohou naučit zajímavá slovenská slova a pokusit se vyluštit vtipné slovenské
hádanky.

23., 24. a 26. 10. | 13:00–17:00 | Puzzle challenge
Pobočka Brněnská – společný pokus o složení puzzle z 500
dílků ve třech dnech. Čím více účastníků přijde, tím to půjde
rychleji.
2. 12. | 8:00–12:00 | Den pro dětskou knihu
Všechna oddělení na náměstí Republiky – celá budova se
změní v pohádkové území a ožije nadpřirozenými postavami, soutěžemi a kreativními výtvarnými dílničkami. Na všechny děti (které mohou přijít i v kostýmu) a jejich rodiče se
po desáté hodině přijde podívat také zvířátko ze zoologické
zahrady.

LESNÍ DĚTSKÝ KLUB BAŽINKA

spolek Rozvišť, z. s., Horka nad Moravou, www.bazinka.cz
21. 10. | 9:30–16:00 | indiánské tvoření
Přijďte si vyrobit skutečný luk, šípy nebo toulec. Střílení
z luku. Drobné tvoření pro malé děti.
Rezervace: lbecica@email.cz
11. 11. | 9:00–13:00 | Tvoření s/z kůží
Sobota pro táty s dětmi. Vyrobíme si např. ozdobu na krk,
klíčenku, váček, opasek nebo náramek.
Rezervace: lbecica@email.cz

Divadlo na Šantovce

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA
POJĎTE VEN V LOŠOVĚ

Děti mohou také zažít pravou atmosféru vysoké školy a vyzkoušet si Dětskou univerzitu.
Více na www.pevnostpoznani.cz

10. 11. | 17:00 | Svatomartinská slavnost světel
Přijďte si vyrobit své malé světélko, posvítit si na cestu do zimy
i do sebe a možná přijede i Svatý Martin na bílém koni...

6. 10. | Noc vědců
Tématem ročníku 2017 je Mobilita – Svět je v pohybu. Přemisťují se lidé, zboží i informace. Nic nezůstává v klidu. Jaké
místo má v tom všem věda? To je otázka pro Noc vědců 2017.

Lošov 99e, Olomouc-Lošov, www.pojdteven.cz

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

Denisova 47, www.muo.cz

5. 9. | 10:00 a 16:00 | Muzeum moderního umění
26. 9. | 16:30 | Ateliér 6+ | Muzeum moderního umění
Co umění umí – Olomoucké kašny
Workshop pro nejmenší návštěvníky bude zaměřen na poznávání bájných antických hrdinů na vybraných olomouckých kašnách. Vstup volný. Rezervace nutná!
3. 10. | 10:00 a 16:00 | Muzeum moderního umění
31. 10. | 16:15 | Ateliér 6+ | Muzeum moderního umění
Co umění umí – Fotogramy
Ve workshopu si děti vyzkouší tvorbu fotogramu v zatemněné místnosti. Vstup volný. Rezervace nutná!
7. 11. | 10:00 a 16:00 | Muzeum moderního umění
28. 11. | 16:30 | Ateliér 6+ | Muzeum moderního umění
Co umění umí – Hry s tvary
S nejmenšími návštěvníky se zaměříme na hru a objevování
zajímavého tvarosloví, které mají sochy Josefa Jankoviče.
Vstup volný. Rezervace nutná!
5. 12. | 10:00 a 16:00 | Arcidiecézní muzeum
19. 12. | 16:30 | Ateliér 6+ | Arcidiecézní muzeum
Co umění umí – Madona s Ježíškem
Společně se podíváme do sklepení Arcidiecézního muzea, kde
jsou ukryty vyřezávané Madony. Vstup volný. Rezervace nutná!

PLAVBY OLOMOUC

Šmeralova 10, www.plavbyolomouc.cz
8.–10. 9. | Festival Řeka má duši
Třídenní festival se ponese ve znamení vzpomínky na 20letou vodu v Olomouci. Děti i dospělí se mohou těšit na scénické představení, koncerty či divadlo a doprovodné akce.
Více na www.plavbyolomouc.cz

RODINNÉ CENTRUM HEŘMÁNEK, z.s.

Náves Svobody 41, www.rc-hermanek.cz

21. 9. | 10:00–11:00
Adaptační proces při nástupu do Mš
Jak pomoci hladšímu průběhu adaptace dítěte v MŠ?
Beseda s psycholožkou.
27. 9. | 10:00–11:30
Psychická odolnost a samostatnost dětí
Jakou cestou při výchově dětí jdeme a koho vlastně chceme
ze svých dětí vychovat? Beseda se speciální pedagožkou.
15. 10. | 10:00–16:00
Jak mluvit s dětmi při setkání se smrtí
Jak mluvit s dětmi, když se setkají se smrtí?
21. 10. | 8:30–11:00 | suterén Mš Holice
Burza podzimního a zimního dětského oblečení
Více na www.rc-hermanek.cz

Lektorka u všech termínů: Michaela Soukupová,
e-mail: soukupova@olmuart.cz, tel.: 585 514 299

28. 11. | 11:30–17:30 | suterén Mš Holice
Charitativní bazar
Výtěžek bude věnován rodičům s dětmi v tíživé životní situaci.

PEVNOST POZNÁNÍ
UNIVERZITY PALACKÉHO

4. 12. | 10:00–12:00 a 5. 12. | 16:00–17:30
Mikulášská nadílka
Dorazí Mikuláš a anděl. Přijdou bez čerta, tak přijďte taky…

17. listopadu 7, www.pevnostpoznani.cz
Zájmové kroužky – dobrodružství i poučení
Z nabídky volnočasových aktivit si vybere každý, kdo má rád
vědu, dobrodružství a zábavu. Pro děti jsme připravili např.
Přírodovědný kroužek, Laboratoř poznání, Vědeckou výtvarku a vědecký dramaťák, Klub nadaných dětí, Youtube a věda.
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