Týden pro rodinu
v Koprivnici
9.-15. kvetna
2016

Pondělí 9. května
9-12 Den otevřených dveří - Klokan
13-18 Den otevřených dveří - Klub Kamarád

Úterý 10. května
15-19 Jarní rodinný bazárek - ZŠ Lubina

Středa 11. května
14:30 Ocenění autorů a slavnostní předání almanachu literárních
a výtvarných prací Taková normální rodinka - městská knihovna - čítárna
15-19 Den otevřených dveří - NORD Yout Club (rodiče jsou vítáni)
15-18 Sportovně-zábavné odpoledne pro děti, rodiče a rodinné příslušníky - ZŠ Alšova
15-18 Výtvarná dílna pro rodiny - ZŠ Alšova
16:00 Beseda O přístupech k dítěti, aby se úspěšně zařadilo do ivota - ZŠ Alšova

Čtvrtek 12. května
13:30 Beseda pro děti se seniorem na téma Jaké to bylo za mého dětství - městská knihovna
17:00 Jarní rodinný jarmark - ZŠ Lubina (vystoupení áků, prodejní stánky rodinných týmů)
18:00 Překáky trvalého vztahu - Katolický dům Kopřivnice (přednáška manelů Zajíčkových
z Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě)

Pátek 13. května

Sobota 14. května

9-16 Farmářské trhy - centrum města
13-16 Jarmark poskytovatelů sociálních slueb
s doprovodným programem - před KDK
15-21 Den otevřených dveří - NORD Yout Club
16:30 Vyměněná princezna - Katolický dům
Kopřivnice (pohádka pro děti v podání
Divadla pod věí)

9-13 Sportovní hry pro zdravotně postiené
před KDK
19:00 Galavečer sportovních her - KDK
8:30 start akce před kulturním domem
Mami, tati, babi, dědo - pojďme spolu
ven! (sportovně-zábavná akce pro
celou rodinu) ukončení - Vanaivan

Neděle 15. května
10-19 bezplatný vstup pro rodiny do areálu krytého bazénu včetně sauny a na venkovní kurty
(nutná rezervace - spsk.koprivnice.org) určené pro volejbal, nohejbal a tenis na ulici Husově

Doprovodné akce městské knihovny:
- Celá rodina do knihovny - pokud jste čtenářem knihovny a od 5. do 13. 5. přivedete
rodinného příslušníka, který se také stane čtenářem, máme pro vás oba malé překvapení
- 12.-31.5. výstava literárních a výtvarných prací Taková normální rodinka - čítárna

